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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Unes jornades plantejaran
les oportunitats
econòmiques de l’Ebre si
el territori esdevé Reserva
de la Biosfera.

P6
Ràdio Tortosa inicia una
nova etapa amb un canvi
d’imatge i l’estrena de
noves instal.lacions al
nucli antic.

P8

Societat

FECSA ENDESA confia en
trobar una solució
«definitiva» per a les
Salines.

P9
Esports

Albert Montañés arriba, per
primer cop, a la tercera
ronda de l’Open dels Estats
Units. P17

Avui es dóna el tret de sortida de la Cinta 2010 amb la festa de les penyes, que enguany canvia d'escenari i es trasllada a la plaça
dels Dolors. Demà dissabte es farà la tradicional ofrena i a la nit hi haurà ball amb l'Orquestra Pensylvania en un escenari nou, l'a-
vinguda Generalitat entre el carrer Rosselló i el pont del ferrocarril. Diumenge, Diada de la Cinta, hi haurà la processó i a la nit el
ball de pubilles amb l'Orquestra Cimarron al pavelló firal. Dilluns dia 6, festiu local, es farà el Cosso Iris. Són algunes de les molts
altres activitats que la capital del Baix Ebre ofereix en el seu programa de Festa Major. P3

Cinta 2010, la Festa de Tots

Amb l’inici del curs polític i el curs escolar, MÉS EBRE torna, amb aquest número que té
a les mans, a l’activitat desprès d'unes merescudes vacances. Ja ens vam acomiadar,
fa unes setmanes, agraïnt la confiança dipositada amb nosaltres, fins llavors. Ara és
tot un repte per l’equip seguir treballant per mantenir el lideratge que, gràcies a vostè,
vam adquirir i continuar sent pròxims i fidels a l'actualitat del nostre territori. Ens
seguim retrobant, doncs, a partir d'avui, cada divendres, als punts de distribució habi-
tuals d'aquest setmanari. 
Comencem, juntament amb CANAL TE, una nova temporada.

Una nova temporada
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

ALTRES CARTES DELS LECTORS I PER A DEIXAR
LA TEVA OPINIÓ D’AQUESTA ENQUESTA, ENTRA A:

www.mesebre.cat

La secció de cartes és oberta a la participació de
tots els lectors de MÉS EBRE. Poden fer-les arribar a
la redacció per correu (carrer Estanislao Figueras,
17, entr. 43002 Tarragona o a través de l’adreça
electrònica redaccio@mesebre.cat). S’han d’adjun-
tar les dades personals, el número de DNI i un telè-
fon de contacte. Si es vol signar amb les inicials o
de forma anònima serà sota la responsabilitat del
lector. 

L'estiu, meteorològicament
parlant, no ha acabat,
però, si que ho ha fet des
d’un punt de vista sociolò-
gic. Tot allò que, gairebé
des de després de Sant
Joan, s'havia anat ralentit-
zant en els nostres que
fers diaris, torna l'1 de
setembre a engegar-se de
sobte, amb una exigència
que, a molts ens  resulta
difícil afrontar. Així, de
sobte, l' 1 de setembre va
apuntar trist, ennuvolat, a
les botigues es tornaven a
veure les mateixes cares
de presa, al carrer la gent
semblava que s'havia des-
pertat d'un plàcid son per a
adonar-se'n, amb espant,
que feien tard a algun
lloc...sense recordar a quin
... Fins i tot en les noticies
es nota aquest canvi. La
crisi estiuenca dels corre-
bous es  suplantada per la
mil·lèsima entrega d'arti-
cles “especialitzats” sobre
la crisi econòmica; el preu
dels fitxatges futbolístics li
pren el testimoni a la plaga
de mosquit que ha estat
motiu de desesperació per
a autòctons, visitants i
empresaris turístics a les
nostres Terres; la persecu-
ció del “top manta” li pren
protagonisme en les
columnes d'informació  a la
inseguretat a les casetes i
les  collites dels pagesos;
les xifres sobre ocupació
turística tornen a deixar
pas a les d'aturats; ...Però
encara resten frescos els
records de les festes
Majors amb Autan, dels
ratets de tertúlia a la fresca
amb els amics i l'Autan, de
la construcció de castells
de sorra a la platja de “Pipi”
amb els meus fills i l'Autan,
de les maçanes de sucre
als “Caballitos” amb
l'Autan... Ja toca desempa-
llegar-se d'aquest “somni
d'estiu” (i espero que
també de l'Autan), i plantar

cara a aquelles noticies
que havien estat engolides
durant aquest mesos de
calor, actes festius i vacan-
ces, i qué son quelcom
més que noticies, són  una
realitat present i constant,
dura, amb la que tenim que
lluitar i a la que tenim que
buscar i trobar solucions
des de tots els fronts, amb
la nostra pròpia actitud per-
sonal, amb la implicació
directa de tots els sector,
l'objectiu ha de ser únic,
simple:  la defensa del nos-
tre Territori, la seva viabili-
tat econòmica, social,  cul-
tural, identitaria. Si real-
ment volem recuperar la
credibilitat de la classe polí-
tica i de la seva funció
social com a motor del
nostre Territori, hem de
fugir de la  “política espec-
tacle” que consisteix a alte-
rar l'ordre de les prioritats,
exposant al debat públic
temes populars però no
realment prioritats per a la
marxa del territori i els
seus ciutadans. .. de totes
maneres, qui millor pot
impedir aquesta mena de
“política espectacle” són
els propis ciutadans fent
sentir les seves crítiques
sense caure en l'escepticis-
me i els Mitjans de
Comunicació del Territori,
que sense entrar en el joc
polític, han de complir la
seva tasca social, i reflectir
no tant les noticies que
interessin políticament com
les que interessin al
Territori i la seva gent.
Tenim per davant tota una
llarga tardor i un més llarg
hivern per a fer-ho. 

Amparo Pérez

Regidora de Cultura i
Mitjans de Comunicació 
Ajuntament de la Ràpita.

Tornem a la realitat

Opinió

Des del passat mes de juny i en el transcurs d’a-
quests últims mesos de calor, municipis del
territori ebrenc han estat de Festa Major. 
Ningú posa en dubte que les Terres de l'Ebre

són plenes de fes-
tes i tradicions,
fires i mercats, on
es mostra tot el
sentiment, la mane-
ra de fer i de ser
més interior de la
nostra gent i dels
nostres pobles.

Les festes majors són un gran parc cultural inte-
ractiu al nostre abast on la participació de tots
és bàsica. Ara és el torn de la capital del Baix
Ebre. Fer unes festes populars i aconseguir la
major participació ciutadana, és l'objectiu de

l'Ajuntament de Tortosa per aquestes festes
Majors 2010. 
Un any més la la ciutat es vestirà de festa per
rebre la Mare de Déu de la Cinta. 9 dies, del 3
a l´11 de setembre. 
Els catalans La Pegatina i Amics de les Arts,
dos dels grups amb major projecció del
moment musical a casa nostra, oferiran sengles
concerts durant la recta final de festes. L'edició
d'enguany de la Cinta inclou alguns canvis d'es-
cenari i moviments de calendari per adaptar
alguns actes, d'acord amb les limitacions provo-
cades pel nou calendari escolar, que comporta
l'avançament de classes al dimarts 7 de setem-
bre. 
Tortosa ho té tot enllestit per poder gaudir
aquest any d'unes festes populars i participati-
ves, en honor a la seua patrona.

Editorial

Primer diumenge de setembre: és el dia de la Cinta

Tortosa ho té tot enllestit per

poder gaudir d’unes festes

populars i participatives, en

honor a la seua patrona

Aprofitant l'agost he llegit el darrer llibre del geò-
graf valencià Josep Vicent Boira, un dels estudio-
sos més reconeguts sobre les grans infraestruc-
tures d'allò que alguns en diuen l'arc mediterrani,
d'altres els Països Catalans o, com ell titula al lli-
bre, “la Commonwealth catalanovalenciana”. Més
enllà de l'actualitat del tema amb la lamentable
aturada de les obres de la variant de l'Aldea o la
inanició del projecte de la nova autovia del medi-
terrani, l'A7, Boira ens aporta una visió històrica
de les relacions econòmiques entre Catalunya i el
País Valencià, del passat i futur de les infraestruc-
tures que han d'unir els dos territoris. L'autor
constata com els debats malauradament no can-
vien amb el temps. Recull una cita del sindicalista
Joan Fàbregas, del 1932, en què afirmava que
Catalunya contribuïa amb un 20 % a les despeses
generals d'Espanya mentre que només rebíem el
5,3 % de les inversions. O una altra de l'economis-
ta i representant de la patronal valenciana, Romà
Perpinyà, del mateix any, reclamant la via ferrovià-
ria per a mercaderies d'ample internacional que
permetés comunicar València amb la frontera.
Vuitanta anys més tard continuem parlant dels
mateixos temes, continuem queixant-nos dels
mateixos mals: poques inversions a Catalunya, i
moltes per comunicar Madrid amb qualsevol racó
de la península. Encara avui, en plena globalitza-
ció, quan el mercat és el món i especialment
Europa, el Govern de l'Estat continua obsessionat
amb el famós disseny radial de les infraestructu-
res, una visió pròpia del segle XIX. Una concepció
que va en contra de la lògica i de la demanda del
mercat que ha provocat que, després de 20 anys
d'haver-se posat en marxa l'AVE Madrid-Sevilla,
encara no s'hagi comunicat Barcelona o qualsevol
altra ciutat de l'Estat amb França, amb Europa.
Una visió absurda provocada per un nacionalisme
espanyol tronat i ranci que, mani qui mani a
Madrid, va perpetuant-se al llarg dels segles.
Sembla que dificultar les comunicacions entre les
dues regions de la península més exportadores,
entre si i amb Europa, sigui una estratègia “nacio-
nal”, d'aquelles amb què el Partit Popular i el
PSOE coincideixen sense gaires romanços. I
aquest dificultar les comunicacions entre
Catalunya i el País Valencià el paguem amb
escreix a les Terres de l'Ebre, som el forat negre
de les infraestructures al corredor del mediterra-
ni, l'anella que trenca la continuïtat de la cadena,
ja sigui per ferrocarril com per carretera. Ho
patim avui en dues grans infraestructures esta-
tals, l'autovia A7 i la línia de l'AVE. 
L'autopista A7 es troba en estudis preliminars des
de fa 7 anys al pas pel nostre territori, mentre que
per dalt i per baix les obres ja estan arribant als
nostres límits territorials. Una infraestructura que
si no s'executa portarà el nostre sistema viari a

elevades densitats, cal tenir en compte que l'AP7
ha duplicat, entre 1990 i 2007, el número de vehi-
cles diaris que hi circulen. Una autopista construï-
da durant el franquisme a instàncies de
l'International Bank for Reconstruction and
Development, això sí, pagada per empreses cata-
lanes. D'altra banda, trobem l'AVE en obres entre
València i Castelló, i entre Tarragona i Reus, men-
tre que la baula de l'Ebre trenca la connectivitat
entre els dos territoris una vegada més. El tram
Reus-Castelló es troba al purgatori, en l'eterna
fase d'estudi informatiu. Això sí, Madrid continua a
velocitat de creuer amb els projectes faraònics de
fer arribar l'AVE a Astúries creuant el port de
Pajares, a Badajoz o a la Corunya. Més lluny ens
queda la reclamada línia FERRMED, una línia ferro-
viària d'ample internacional per a mercaderies,
desdoblada entre València i la frontera, que con-
nectaria els ports més importants del Mediterrani
amb Europa, i una línia estratègica per a la nostra
economia que encara avui Madrid no ha situat
com una prioritat en les seves planificacions. La
manca de connexions adequades entre València i
Barcelona castiga especialment el potencial
estratègic del nostre territori i les nostres expec-
tatives econòmiques de futur, sobretot el desen-
volupament del port dels Alfacs o del polígon
industrial Catalunya Sud. Avui, les Terres de l'Ebre
som les grans castigades del Ministeri de
Foment. Mentre que, segons els Anuaris
Estadístics del Ministeri, Foment ha invertit uns
1.800 euros per habitant de mitjana estatal
durant la darrera dècada, al nostre territori la
inversió no ha arribat al 100 euros. Algú pot dir
que faig trampa, que compto les inversions en
aeroports i ports, que l'Ebre no en té i que, per
tant, la comparació és tendenciosa. Si faig la
comparativa només de les inversions en carrete-
res, la comparació es queda en 700 a 90. De
totes totes, som un forat negre. El que és ben clar
és que les minses inversions que s'han fet a les
Terres de l'Ebre no han cobert cap de les nostres
necessitats històriques, ni amb la construcció de
l'A7, ni amb les variants a l'N340 o a l'N420 ni,
encara menys, en matèria ferroviària, ja sigui a la
línia de la costa o a la de Móra. El corredor del
mediterrani, com cita Boira, “el carrer major dels
Països Catalans”, és una oportunitat estratègica
per lligar el conjunt de territoris de parla catalana
al mercat global superestatal europeu. Les Terres
de l'Ebre tenim l'oportunitat de tenir una parada al
carrer major; això sí, cal que el Ministeri de
Foment abandoni la política radial d'infraestructu-
res del segle XIX per donar resposta a les deman-
des del mercat del segle XXI.
Lluís Salvadó
Secretari Nacional de Política Territorial 
i Medi Ambient d'Esquerra

El forat de les infraestructures a l’arc mediterrani
Opinió
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AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de l'Aldea, en la seva sessió del dia 2 d'agost de 2010, va aprovar el projecte tècnic redactat per a fer la
urbanització de l'edifici de les Maresmes de L'Aldea (Baix Ebre), promogut per la mercantil Augimar Empresa Promotora SAU, i redactat per l'arquitec-
te Sra. Anna Vimes Calvo.

Restarà exposat al públic a la Secretaria de la Casa de la Vila, per un termini d'1 mes, a l'objecte de presentació de reclamacions o al·legacions, i s'en-
tendrà definitivament aprovat per part d'aquesta Corporació, sense necessitat d'acord en aquest sentit de l'Ajuntament, pel cas de què al llarg de l'ex-
posició pública no es formuli cap al.legació ni reclamació en vers ell, seguint-se els tràmits legalment determinats.

L'Aldea, 3 d'agost de 2010.

La Secretària General
Montserrat Boada i Sagarra

L'edició d'enguany de la
Cinta inclou alguns canvis
d'escenari i moviments de
calendari per adaptar alguns
actes, d'acord amb les limita-
cions provocades pel nou
calendari escolar, que com-
porta l'avançament de clas-
ses al dimarts 7 de setem-
bre. El dissabte passat, 28
d'agost, es va fer ja el pregó
de festes i la presentació de
pubilles i pubilletes; però el
tret de sortida oficial de la
Cinta 2010 serà avui diven-
dres 3 de setembre amb la
festa de les penyes, que
enguany canvia d'escenari i
es trasllada a la plaça dels
Dolors. Demà dissabte es
farà la tradicional ofrena i a la
nit hi haurà ball amb
l'Orquestra Pensylvania en un
escenari nou, l'avinguda
Generalitat entre el carrer
Rosselló i el pont del ferroca-
rril. Diumenge, dia de la
Cinta, hi haurà la processó i a

la nit el ball de pubilles amb
l'Orquestra Cimarron al pave-
lló firal. Dilluns dia 6, festiu
local, es farà el cosso iris.
Dimarts i dimecres les festes
baixaran d'intensitat a nivell
d'actes, tot i que serà el
moment de l'estrena de
Músiques del Món, que
enguany es farà al Club de
Rem. Dijous dia 9 de setem-
bre hi haurà ball al parc muni-
cipal amb Junior's i el con-
cert de La Pegatina al pavelló

firal. El divendres dia 10, que
els instituts i escoles han
escollit com a festa de lliure
disposició, tindrà lloc el
Correfoc, que enguany tindrà
un itinerari diferent, estarà
organitzat per Lo Golafre.
Aquest any celebra el seu
25è aniversari. A partir de les
20 hores, el correfoc es rea-
litzarà amb una data diferent
dels focs d'artifici de fi de fes-
tes amb motiu de captar el
màxim d'espectadors. 

L' acte realitzarà el seu reco-
rregut pel centre de Tortosa,
des de la Plaça de
l'Ajuntament, entrant a
l'Avinguda Generalitat, tren-
cant pel carrer Argentina i
torçant el carrer Ricard
Cirera fins a culminar altre
cop al punt d'inici tot formant
el traçat d'un rectangle de
550 metres de recorregut.
Pel que fa als participants,
les colles de diables que hi
participaran seran 17, totes

de les Terres de l'Ebre:
Roquetes, Garcia, La Palma
d'Ebre, Pinell de Brai, Mora
d'Ebre, St. Carles e la Ràpita,
Ascó, Tortosa, La Fatarella,
El Perelló, l'Aldea, Corbera
d'Ebre, Rasquera i Batea.
Tots plegats formaran un
espectacle amb 608 diables.
La nit del mateix divendres, i
al pavelló firal, hi haurà el
concert d'Amics de les Arts,
mentre al parc municipal
actuarà la cobla Montgrins. I,

finalment, la Diada de l'11 de
setembre les festes acaba-
ran amb la festa d'Imagina
Ràdio i el tradicional Castell
de focs artificials. Tots els
actes de la Cinta 2010 seran
gratuïts. L'alcalde ha fet una
crida a la participació de la
ciutadania a les festes de la
Cinta i ha agraït al departa-
ment de Festes l'esforç realit-
zat en la confecció del pro-
grama, tot just quan fa molts
pocs dies ha finalitzat una
nova edició de la Festa del
Renaixement. Ferran Bel ha
reiterat que el nou calendari
escolar suposa un condicio-
nant important per a la cele-
bració de les festes però s'ha
mostrat convençut que un
any més la gent tornarà a
sortir al carrer. Vicent Beguer
i Oliveres, el qual va estar
alcalde de Tortosa entre els
anys 1979 i 1995, serà
l'encarregat de fer el pregó
inaugural de les festes de
La Cinta 2010. 
Beguer, tortosí dedicat a la
política -tot i que actual-
ment es troba retirat- és un
gran coneixedor de les fes-
tes majors de la ciutat. Les
últimes tres edicions de
festes s'han caracteritzat
per la línia encetada de
nomenar pregoners molt
vinculats a la ciutat per la
seva trajectòria personal o
professional, i que fins ara
han estat personatges ins-
crits en els móns de la lite-
ratura, la universitat i la cul-
tura popular. 

Tret de sortida oficial a les Festes de la
Cinta de Tortosa 2010

Les Festes de la Cinta
de Tortosa 2010 comen-
cen avui dia 3 i duraran
fins al proper 11 de
setembre. La capital del
Baix Ebre presenta,
aquest any, un calendari
ple d´activitats per a la
joia de tots els tortosins
i tortosines, i la resta de
ciutadans de les Terres
de l’Ebre. 

Vicent Beguer i Oliveres, alcalde de la ciutat entre els anys 1979 i 1995, serà el pregoner

L’edició d’enguany inclou alguns canvis d’escenaris i moviments de calendari

TG

Arriba el mes de setembre i, amb ell, les festes de la Cinta a Tortosa.
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Sergi de los Ríos ha fet
saber que la candidatura
d'Esquerra respectarà la ide
titat pròpia de cada territori

que forma la demarcació de
Tarragona i, per tant, «com
que Esquerra ens creiem les
vegueries, a la pràctica tin-
drem una programa electoral
i un candidat propi per cadas-
cun dels tres territoris que
actuaran de manera coordi-
nada, a diferència d'altres
partits com CiU, PSC i PP que
ho fan només des d'una òpti-
ca provincial». Lluís Salvadó
ha advertit que a les properes
eleccions «ens juguem quin
model de futur volem per a
les Terres de l'Ebre i la gent
pot comparar el model que
ha posat en marxa Esquerra
des del Govern amb el de CiU
liderat per Artur Mas, conse-
ller en cap del Govern de la
Generalitat que volia fer el
transvasament. O bé amb el
model de l'alcalde d'Ascó de
CiU que vol un cementiri
nuclear o bé el de l'alcalde de
Pinell de Brai de CiU que vol
fer un macroabocador. O
també amb el del senyor
Poblet, candidat de CiU per la
demarcació, que governa la
Diputació pactant amb el PP».
Lluís Salvadó ha anunciat que
durant aquest mes és molt

possible que es produeixi el
traspàs dels trens regionals
de l'Estat a la Generalitat de
Catalunya. «Tenim moltes
expectatives perquè aquesta
és una oportunitat important
per millorar el mal servei
ferroviari que patim a les

Terres de l'Ebre i que en
alguns moments
sembla tercermundista», ha
afirmat Salvadó. 
El republicà també ha fet
al·lusió al
tema de les vegueries recor-
dant que Esquerra ha liderat

totes les etapes fins apro-
var la Llei al Parlament i
que «ara el PSOE es qui té
la responsabilitat de refor-
mar el marc estatal per
facilitar la creació de la
vegueria de l'Ebre», ha dit
Lluís Salvadó.

Aquest dimecres la
Federació de l'Ebre
d'Esquerra, aprofitant la
primera reunió sobre
l'organització de la pre-
campanya electoral, ha
oferit una roda de
premsa per tractar
diferents temes d'actua-
litat. Hi eren presents la
diputada Marta Cid, el
diputat i candidat núme-
ro 1 per la demarcació
de Tarragona, Sergi de
los Ríos; el candidat
número dos per la
demarcació i primer
per les Terres de l'Ebre,
Lluís Salvadó, i les can-
didates Sònia
Bertomeu, Montserrat
Perelló, Neus Sanromà i
Susanna Sancho.

REDACCIÓ

ERC, com la resta de partits, té per davant tres mesos d’intensa feina.
Cedida

Aquest dijous a la tarda es
va portar a terme la jornada
de portes obertes de la
nova llar d'infants municipal
de Gandesa. 
Més de trescentes de perso-
nes es van apropar a conèi-
xer  les instal.lacions de pri-

mera mà, d'una de les obres
més emblemàtiques porta-
da a terme per l'Ajuntament
de la població. 
El Bressol Lo Panilló disposa
de 4 aules per a un total de
61 infants.  Una  destinada
als nens de P0, nens de 6
mesos i fins a 1 any; dues
aules de P1 
per a nens d'entre 1 i 2
anys, i una aula de P2 per a

infants de 2 a 3 anys. El
nom de l’escola és significa-
tiu, ja que Lo Panilló és una
festa molt arrelada a
Gandesa, on els padrins
regalen als seus fillols els
panillets que s'han de men-
jar al camp per tal de seguir
la tradició local. 
L'alcalde de Gandesa,
Miquel Aubà, va destacar la
importància de la nova insta-

lació, en una zona especial-
ment destinada a l'educació.
Per la seva  banda, Cinta
Pascual, directora general
de L'Onada, va agraïr el ver-
dader esforç fet pel consis-

tori per poder començar
aquest curs escolar amb la
nova llar d'infants en
marxa, i va elogiar l'equip
de professionals que esta-
ran en el dia dia.

Gandesa ja disposa de 
nova llar d’infants

Gestionada per L’Onada Bressol

L'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, i el cònsol general del
Pakistan a Catalunya, Ayaz
Hussain, s'han reunit aques-
ta setmana amb motiu de la
marxa d'aquest últim, que
cessa del càrrec per assu-
mir noves responsabilitats.
Hussain ha volgut acomia-
dar-se personalment de l'al-
calde tortosí, amb qui s'ha
reunit en diferents ocasions
per analitzar la integració de
la comunitat pakistanesa a
Tortosa. L'alcalde i el cònsol
han intercambiat agraï-
ments pel suport i col·labo-
ració mostrades entre les
dues institucions durant
aquest temps.

Integració
pakistanesa a

Tortosa

El conjunt d'art rupestre
d'Ulldecona s'ha incre-
mentat amb dues noves
figures de gran valor. Uns
treballs de neteja duts a
terme a l'abric IV o Cova
Fosca han tret a la llum
dues cabres, d'entre qua-
tre i cinc centímetres, que
se sumen a la resta d'es-
cenes de caça i de rituals
que conformen les pintu-
res, declarades Patrimoni
de la Humanitat per la
Unesco. La cova on s'ha
produït la troballa és una
de les més accessibles de
les nou que conformen el
conjunt d'art rupestre lle-
vantí de la serra de Godall,
a tocar de l'ermita de la
Pietat.  

Noves troballes
a Ulldecona

Inici dels curs polític
Primera reunió sobre l’organització de la precampanya electoral d’ERC
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Es tracta de quatre fin-
ques, d'un total de 433
m2, situades a l'avinguda
del Pare Romanyà de la
ciutat que, prèviament, van
ser adquirides per
l'Ajuntament del municipi,
amb la finalitat de cedir-les
per ubicar-hi la ja necessà-

ria ampliació d'aquest cen-
tre educatiu roquetenc que
no disposa de prou espai
per acollir totes les matè-
ries i cursos que impar-
teix. Avui en dia, els cicles

formatius de perruqueria i
estètica que ofereix el cen-
tre estan realitzant-se en
diverses dependències
municipals a causa d'a-
questa manca d'espai. 

La cessió, que va ser apro-
vada per unanimitat de
tots els grups polítics del
consistori, és totalment
gratuïta per al
Departament. Tot i això,

caldrà esperar que aquest
doni llum verda a aquestes
obres tan esperades i que
“ho faci el més aviat possi-
ble, ja que ja fa temps que
estem reclamantles”, va
manifestar el regidor
d'Educació de
l'Ajuntament, Sisco Ollé.
D'altra banda, el ple també
va aprovar la pròrroga del
contracte de lloguer dels
baixos del carrer d'Anselm
Clavé de la ciutat on
actualment s'imparteix una
part dels cicles formatius
esmentats. 
Val a dir que l'Ajuntament
roquetenc ja va dur a
terme, durant aquesta
legislatura, l'adequació
dels dos espais on es
duen a terme aquests
cicles (100.000 euros en
el de perruqueria i 24.000
en el d'estètica) i que es fa
càrrec d'una quota men-
sual de 800 euros pel llo-
guer del local del carrer
d'Anselm Clavé.

Roquetes cedeix uns terrenys per les
noves instal.lacions de l’IES

El ple ordinari de
l'Ajuntament de
Roquetes corresponent
al mes d'agost va apro-
var, el passat dimarts
dia 31, la cessió d'uns
terrenys al Departament
d'Educació de la
Generalitat perquè
aquest hi construeixi
noves instal·lacions per
a l'Institut d’Educació
Secundària de
Roquetes.

L’actual centre no disposa de prou espai per acollir els cursos que imparteix

REDACCIÓ

L’IES Roquetes actual necessita més espai per acollir totes les matèries i cursos.

Cedida

La Comissió 11 de
Setembre de les Terres
de l'Ebre celebrarà la
vespra de la Diada a
Tortosa amb la tercera
marxa de torxes per la
independència dels
Països Catalans. L'acte
es farà el 10 de setem-
bre i començarà a les
vuit del vespre al castell
de la Suda, des d'on sor-
tirà una marxa de torxes
que baixarà fins a la
plaça d'Alfons XII, on hi
haurà jotes i música tra-
dicional. Enguany, el
lema de la marxa serà
“Les Terres de l'Ebre
decidim sí als Països
Catalans”. 

La Diada de
Catalunya a Terres

de l’Ebre

La Plataforma Ciutadana en
Defensa de les Terres del
Sénia ha denunciat aquest
dijous que les obres per a la
instal·lació de la plataforma
marítima del projecte
Castor d'emmagatzematge
de gas natural s'estan duent
a terme sense tenir en
compte que està pendent
de resoldre's el recurs pre-
sentat per l'entitat i acceptat
a tràmit davant el Tribunal
Suprem, en contra la resolu-
ció que atorgava la conces-
sió d'explotació del magat-
zem 'davant de la costa de
Castelló', tal com va publi-
car el BOE fa unes setma-
nes. 

Denúncia per les
obres del

projecte Castor

El projecte de desplega-
ment de la xarxa MAN
(Metropolitan Area
Network) al municipi de
Tortosa permetrà la inter-
connexió de més de 40

seus d'entitats i organis-
mes públics.  Per a la rea-
lització d'aquest ambiciós
projecte, l'STSI ha invertit
1.568.800 euros, que ser-
viran per construir 19.950
metres nous de xarxa de
fibra òptica al municipi de
Tortosa. 
Pel desplegament de part

de la xarxa de fibra òptica
projectada s'aprofiten els
més de 2.700 metres de
canalització de titularitat
municipal ja existents.
Està previst que el projec-
te estigui finalitzat a finals
de 2010. 
El secretari Jordi Bosch ha
afirmat que “amb l'execu-

ció d'aquesta obra, que
vol ser referent a les
Terres de l'Ebre, el depar-
tament de Governació, a
través de l'STSI, continua
endavant amb l'objectiu de
facilitar el desplegament
de les xarxes de fibra òpti-
ca a tot el territori català,
tant mitjançant l'aprofita-

ment de les infraestructu-
res pròpies de les adminis-
tracions com a través de
la inclusió de les telecomu-
nicacions en qualsevol
obra pública”.  
La promoció del desplega-
ment de xarxes de nova
generació s'emmarca en
la voluntat de potenciació
de l'economia que recull el
Pla de Govern 2007-2010
de la Generalitat de
Catalunya, i que pretén
situar les infraestructures
de telecomunicacions al
nivell d'altres infraestructu-
res bàsiques.

Comencen les obres de desplegament 
de fibra òptica

Amb un pressupost d’1,5MEUR, a la ciutat de Tortosa            

REDACCIÓ
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Així, els pròxims  13 i 15 de
setembre es desenvolupa-
ran, a la Cambra de Comerç
de Tortosa, unes jornades
tècniques on es buscaran
nous aliats que donin suport
a la iniciativa. 
Una de les fites és convèn-
cer els reticents així com
explorar les noves oportuni-

tats que pot generar aques-
ta marca pels sectors
econòmics del territori. Tot i
que ho atribueix a la manca
d'informació, el president de
la Cambra de Comerç de
Tortosa, José Luis Mora, ha
reconegut que 
encara hi ha una part de
l'empresariat ebrenc que es
mostra reticent a què les
Terres de l'Ebre siguin
Reserva de la Biosfera. Per
Mora,  'aquests recels són
per desconeixement. No
s'ha d'entendre la Reserva
com una limitació sinó com
una marca de qualitat'. En la
mateixa línia, el delegat del
Govern a les Terres de
l'Ebre, el republicà Lluís
Salvadó, ha deixat clar que
calia fer un esforç per expli-
car què és la Reserva de la
Biosfera  i què pot suposar
pel territori. 'Un dels objec-
tius és explicar que aquesta
declaració pot reforçar la
competitivitat econòmica
del territori ja que ens obri
noves oportunitats de 
creixement', ha afegit. 
Com a exemple, el delegat
ha explicat que es podria

accedir a noves línies de
finançament específiques.
Així, tant l'ús de les xarxes
socials com el facebook, la
pròxima construcció d'una
pàgina web, o l'inici d'una
campanya de promoció en
format d'espot televisiu,

només tenen  un objectiu
comú: buscar el màxim
suport per tirar endavant la
iniciativa. 
Precisament, les jornades
tècniques també volen fer
palesa que, a més del terri-
tori, aquest és un 'projecte

de país'. Tal com ha expres-
sat Salvadó, 'tenim més de
40  institucions del territori
implicades en el projecte
però també hem de comp-
tar amb la implicació de tot
el Govern i de
l'Administració de l'Estat'.

El Consell Promotor de
la candidatura de les
Terres de l'Ebre al pro-
grama MaB de la UNES-
CO, Reserva de la
Biosfera, es tornarà a 
reunir el pròxim 7 de
setembre per conèixer
ja el primer esborrany
de la memòria. Amb tot,
un dels objectius de la
candidatura és  fer un
esforç de divulgació
sobre què suposa ser
Reserva de la Biosfera i
quines oportunitats s'o-
brin pel territori.

REDACCIÓ

Un projecte que pot reforçar la competitivitat econòmica del territori.
Cedida

Avui divendres a les 7 de
la tarda es portarà a
terme la jornada de portes
obertes del centre de dia
municipal per a la tercera
edat de l'Ampolla. Entre
d'altres, els serveis que
s'oferiran desde el centre

de dia trobem servei 
d'acollida de dia, menja-
dor social, serveis d'aten-
ció a domicili, assesora-
ment en la compra d'aju-
des tècniques, fisioteràpia
i rehabilitació, tallers de
memòria i estimulació,
etc... Però, sense dubte,
el servei més innovador
del centre és l'aula  d'esti-
mulació sensorial, que

converteix al centre de dia
de l'Ampolla en un centre
pioner a les Terres de
l'Ebre. El centre de dia  es
troba dintre d'un projecte
impulsat pel Departament
d'Acció Social i Ciutadania
anomenat Serveis inte-
grals d'atenció a les per-
sones grans en l´àmbit
rural, i contarà, propera-
ment, amb la concertació

de places públiques per
als usuaris. 
Les instal.lacions del cen-
tre es poden veure en

fotografies al web corpo-
ratiu de L'ONADA a  l'a-
dreça d'internet
www.lonada.com.

Jornada de Portes Obertes al
centre de dia de l’Ampolla

Gestionat per l’empresa L’ONADA, que ja disposa de 4 centres més al territori

El nombre d'assistències
per picada de mosca negra
als centres de salut de la
comarca del Baix Ebre es va
doblar el mes de juliol. Així
es va passar dels 245
casos atesos el juliol del
2009 a 499 enguany. Amb
tot, al conjunt de les Terres
de l'Ebre la xifra de visites
és molt similar, fins i tot, una
mica inferior aquest 2010:
2.765 assistències fins al
31 de juliol. Contràriament a
l'increment registrat al Baix
Ebre, a la Ribera d'Ebre ha
disminuït un 40% el nombre
d'assistències, tot i que con-
tinua sent la comarca més
afectada.

Augmenten les
picades de la
mosca negra

Aquest curs l'Institut
Montsià continua aplicant
el programa Qualifica't
que permet validar l'ex-
periència laboral, acon-
seguir una certificació i
fins i tot un títol de forma-
ció professional. El cen-
tre ampostí ofereix pla-
ces per a la validació de
l'experiència laboral de
diferents famílies profes-
sionals de grau mitjà i
superior. La inscripció s'i-
nicia el 13 de setembre i
els aspirants estan con-
vocats a una sessió infor-
mativa obligatòria el 13
d'octubre.

Qualifica’t a
l’IES Montsià

Terres de l’Ebre, Reserva de la Biosfera
El 13 i 15 de setembre es duran a terme unes jornades per buscar nous aliats



DIVENDRES 3
DE SETEMBRE
DE 2010 7

diarimés
ebreespecial

www.mesebre.cat

El programa d'ajudes d'atenció social a persones amb disca-
pacitat (PUA) té com a objecte facilitar els ajuts econòmics
necessaris per al desenvolupament de l'autonomia personal
de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial
amb mesures compensatòries per tal de millorar la seva qua-
litat de vida i fomentar la seva integració social.

Els ajuts poden ser per a mobilitat i transport o per a l'auto-
nomia personal i la comunicació, i ho poden demanar perso-
nes que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o
superior al 33% i que reuneixin les condicions i els requisits
que s'especifiquen en aquesta ordre. Si la persona beneficià-
ria té 65 anys o més, cal acreditar que la condició de perso-
na amb disminució es va instaurar abans de complir els 65
anys.

El programa de barreres té per objecte fomentar les inver-
sions per a l'adaptació o l'accessibilitat de l'habitatge de la
persona amb discapacitat i mobilitat reduïda per tal de fer-lo
accessible i funcional, i facilitar la seva autonomia personal,

mitjançant l'atorgament d'ajuts a fons perdut. El màxim serà
el 80% del preu mitjà del mercat sempre que no superi: 
o per a obres de supressió de barreres arquitectòni-
ques a l'habitatge:  4.614,60 euros 
o per a l'adquisició i la instal·lació de plataformes ele-
vadores especials per a persones amb mobilitat reduïda:
3.093,30 euros
Aquests dos conceptes es poden demanar simultàniament.
A aquests efectes computa el total de les quanties concedi-
des per aquestes actuacions en els cinc anys anteriors.

Poden ser persones beneficiàries les persones amb discapa-
citat que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o
superior al 33% i que superin el barem de mobilitat reduïda.

La distribució dels ajuts ha estat de 58.000 euros per al pro-
grama d'ajudes d'atenció social a persones amb discapaci-
tat (PUA) i 121.000 euros per al programa de barreres, i han
suposat un increment del 10% respecte l'any anterior, pas-
sant de 82 a 108 beneficiats. 

Segons el Director Territorial d'Acció Social i Ciutadania
a les Terres de l'Ebre, Adam Tomàs, l'atorgament d'a-
questes ajudes a fons perdut possibiliten que molta gent
amb mobilitat reduïda o discapacitat pugui millorar la
seva qualitat de vida, tant a casa seva com en les rela-
cions amb la societat. Ara cal agilitzar el sistema des-
centralitzant el servei d'inspecció de barreres i cercar
complicitat amb entitats financeres per tal d'afavorir la
rapidesa de les intervencions.

El Departament d'Acció Social i Ciutadania
ha signat aquest migdia un conveni amb la
Fundació Privada Serveis Socials del
Montsià per concertar totes les places en
el nou Centre de dia d'atenció especialitza-
da en malalties neurodegeneratives
d'Amposta.  Es tracta d'un total de 30 pla-
ces d'acolliment diürn adreçades a perso-
nes grans amb dependència.

La signatura l'ha portat a terme Lluís
Nualart, de la Fundació de Serveis Socials
del Montsià, amb la presència del director
dels Serveis Territorials d'Acció Social i
Ciutadania a les Terres de l'Ebre, Adam
Tomàs.

El centre de dia es va posar en marxa el
passat 9 d'agost i ofereix atenció personal
a les activitats de la vida diària, dinamitza-
ció sociocultural, suport personal, social i
familiar i serveis de fisioteràpia, entre
altres.

El Departament d'Acció Social i Ciutadania
destinarà enguany al manteniment d'aques-
tes places un pressupost de 148.984
euros. 

El director territorial, Adam Tomàs, ha
declarat que “amb aquest nou equipament
a Amposta, es consolida l'atenció a la gent

gran de la comarca del Montsià, que
durant aquesta legislatura ha augmentat

significativament el número de places tant
de centre de dia com residencials”.

Acció Social i Ciutadania concerta totes les places del nou Centre de dia
d'atenció especialitzada en malalties neurodegeneratives d'Amposta 

Es tracta de 30 places d'acolliment diürn adreçades a persones grans
amb dependència 

179.000 euros en ajuts econòmics per  obres  d'adaptació i
ajudes tecnològiques per a persones amb discapacitat

108 persones de les Terres de l'Ebre s'han vist beneficiades per les subvencions
PUA i de barreres que atorga el Departament d'Acció Social i Ciutadania per

millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

ACTUALITAT

Imatge de la signatura

Imatge de l’acte

El Departament d'Acció Social i Ciutadania, a través de la Secretaria per a la Immigració, ha
impulsat aquest 2010 i per segon any consecutiu un projecte de reforç de l'ensenyament del
català durant les vacances d'estiu adreçat a l'alumnat dels centres d'educació primària i
secundària, tant públics com concertats, i que han arribat recentment per reagrupament fami-
liar. L'objectiu és aprofitar el temps i les activitats de lleure inherents al juliol i agost per impar-
tir 100 hores d'aprenentatge de la llengua, especialment en el marc dels casals municipals
d'estiu.

Els cursos s'imparteixen en grups de menors d'orígens diversos, tots ells amb necessitats
específiques derivades del desconeixement de l'idioma vehicular del sistema educatiu. Es trac-
ta d'incrementar les seves competències lingüístiques de català, estenent als mesos de vacan-

ces les funcions que desenvolupen les aules d'acollida durant el període lectiu. Es contribueix,
així, a l'èxit escolar dels i les alumnes d'origen estranger i s'escurça el seu temps d'incorpora-
ció completa al currículum educatiu.
Les classes es complementen amb accions de coneixement de l'entorn i amb la interrelació
amb menors autòctons o arribats fa més temps. Les sessions, que tenen un caràcter més
lúdic que formal, van començar a finals de juny fins finals d'agost i han tingut lloc al Perelló i a
Tortosa.

Segons paraules del Director Territorial d'Acció Social i Ciutadania a les Terres de l'Ebre, Adam
Tomàs, qualsevol tasca realitzada per la integració de les noves generacions de nouvinguts és
una inversió en el futur de la identitat de Catalunya. És bàsic que aquesta generació entengui
la realitat del país al que s'incorporen, amb una cultura i una llengua pròpia, el català.

Acció Social i Ciutadania impulsa l'ensenyament del català durant les vacances d'estiu a  75
alumnes nouvinguts de primària i secundària de les Terres de l'Ebre

El projecte ha ofert 100 hores d'aprenentatge de llengua catalana en el marc d'activitats de lleure com els casals municipals
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Els Serveis Territorials de les
Terres de l'Ebre estaven
situats anteriorment al
carrer de l'Àngel, núm. 6 i,
per motius d'espai i de ven-
ciment de lloguer, es va
decidir traslladar-los a la
segona planta del Palau
Montagut, al carrer Santa
Anna, núm. 3-5, un edifici
emblemàtic de la ciutat de
Tortosa. El nou edifici per-
met oferir un millor servei ja

que està més a prop dels
jutjats i disposa de més
espai que l'anterior, amb
485,21 m2 construïts. El
trasllat ha fet possible rea-
grupar les 20 persones que
formen la plantilla dels
Serveis Territorials a les

Terres de l'Ebre, que treba-
llaven fins ara en dues ubica-
cions diferents per manca
d'espai. D'aquesta manera,
s'han pogut agrupar en un
mateix espai tots els serveis
que s'ofereixen des de la
Direcció Territorial: la ins-

cripció en el Registre d'asso-
ciacions i fundacions, el
Servei de Mediació, el
Servei de Justícia gratuïta,
els serveis de suport als jut-
jats, l'assessorament civil i
penal als jutges i fiscals, l'e-
xecució de penes ordenada

pel Jutjat de Menors i pel
Jutjat Penal i el control i la
gestió dels alliberats condi-
cionals i en tercer grau
(Unitat dependent). El canvi
de seu permetrà noves acti-
vitats i més serveis, ja que
disposa d'una sala de video-
conferències de 34 m2 i
d'una sala d'entrevistes
d'11,40 m2. La consellera
de Justícia ha anunciat que
al setembre començaran els
treballs per habilitar un nou
jutjat a l'edifici judicial
d'Amposta i un nou jutjat a
les actuals dependències
judicials de Tortosa. 
El Jutjat de Primera
Instància i Instrucció número
5 de Tortosa es posarà en
funcionament a final d'any i
s'emplaçarà a les dependèn-
cies que ocupa el Servei
d'Orientació Jurídica, que es
reubicarà en el mateix edifi-
ci. 
El partit judicial de Tortosa
està format per 14 munici-
pis i disposa en l'actualitat
de quatre jutjats de primera
instància i instrucció, d'un
Jutjat Penal, un Jutjat Social,
la secció territorial de fisca-
lia, i a 13 municipis hi ha jut-
jat de pau.

Montserrat Tura visita la nova seu dels
Serveis Territorials de Justícia

Montserrat Tura va visi-
tar el passat divendres
la nova seu dels Serveis
Territorials de Justícia
al Palau Montagut de
Tortosa, que ha permès
agrupar totes les activi-
tats en un mateix espai
i millorar l'atenció als
ciutaadans. La conse-
llera va anunciar l'inici
de les actuacions per
posar en marxa
enguany dos jutjats
més de primera instàn-
cia i instrucció a les
Terres de l'Ebre.

Situats al Palau Montagut de Tortosa, han permès agrupar totes les activitats en un sol espai

La consellera també ha anunciat l’inici de les actuacions per posar en marxa dos jutjats més

REDACCIÓ

Visita a la nova seu dels Serveis Territorials de Justícia.
CEDIDA

L'Ajuntament de Tortosa
ha culminat un dels projec-
tes més ambiciosos d'a-
quest mandat, la completa
renovació de l'emissora
municipal Ràdio Tortosa,
que a partir d’avui estrena
nous estudis i imatge. La
nova programació podrà
escoltar-se des del 103.3
FM a partir de l'1 d'octu-
bre. Les noves
instal·lacions s'han posat

en marxa als baixos de l'e-
difici municipal del carrer
Montcada, 27, que ha
estat completament reha-
bilitat en el marc del Pla
Integral del Nucli Antic
(PINCAT), mentre que el
finançament per equipar
l'emissora (128.000
euros) ha anat a càrrec
exclusivament de
l'Ajuntament de Tortosa.
La rehabilitació de tot l'edi-
fici l'ha fet l'empresa
Construccions Güeche,
sobre un projecte dels
arquitectes Anna Feu i
Carles Godoy, amb un
pressupost d'adjudicació

de 951.272 euros. El pro-
jecte ha estat gestionat
per la societat urbanística
municipal GUMTSA.
L'aposta de l'equip de
govern municipal és doble
en el sentit d'impulsar l'e-
missora i, al mateix
temps, de contribuir a la
dinamització del nucli
antic. Ràdio Tortosa reneix
amb l'objectiu de ser l'alta-
veu de la societat civil de
la ciutat i de les Terres de
l'Ebre, en el marc d'una
programació dinàmica i
d'un equip de professio-
nals jove i fortament moti-
vat. El lema de la nova

etapa de l'emissora muni-
cipal, "La ràdio de tots",
expressa amb claredat el
nou camí que agafa Ràdio
Tortosa a partir d'ara. 

Les noves instal·lacions
compten amb dos estudis
totalment insonoritzats
equipats amb les últimes
tecnologies.

L’emissora municipal de Tortosa inicia una nova etapa 
amb la voluntat de ser referent a la ciutat

Jornada de portes obertes avui divendres a partir de les 19 h

REDACCIÓ

El grup municipal del
PSC a l'Ajuntament de
Tortosa s'ha abstingut
aquest dijous en l'aprova-
ció provisional de la
modificació del POUM a
Bítem,  al camí de la
Montserrada, concreta-
ment del pla de millora
del Pinar, en detectar
que l'aprovació provisio-
nal arriba al ple després
que s'hagin fet ja les
obres d'aquest pla de
millora. En concret, es
tracta d'una modificació
de planejament que ja es
va aprovar inicialment el
mes de juny passat, un
pla de millora que respon
a la petició realitzada per
un particular per tal
d'ampliar el seu magat-
zem i que, per poder fer-
la efectiva, necessitava
que es desplacés el
camí rural adjacent a la
finca. 

Abstenció del
PSC en el ple de
Tortosa d’aquest

dijous

Coincidint amb la cele-
bració del centenari del
seu naixement, i com a
activitat prèvia del festi-
val, la 8a edició d'EBRE
TERRA DE VENT inaugu-
rarà una exposició sobre
Joan Bosch que tindrà
lloc el proper 6 de
setembre a les 20:30
hores a la Biblioteca
Marcel·lí Domingo
(carrer de la Mercè, 6).
L'acte estarà presidit
per la seva filla, Barbara
Bosch, encarregada de
realitzar una conferència
per apropar una de les
personalitats més impor-
tants dintre de la
República Dominicana.
Joan Bosch, polític,
escriptor, fill d'un torto-
sí, va marcar el camí per
tenir un sistema
democràtic a aquest
país.

Arriba la vuitena
edició del Festival

Ebre Terra de
Vent
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El curs 2010-2011 a
Terres de l'Ebre
començarà el 7 de setem-
bre igual que arreu de
Catalunya, una setmana
abans del que venia sent
habitual, i en virtut del nou
calendari escolar. En 10
anys s'ha gairebé triplicat
el nombre de llars d'in-
fants a les Terres de
l'Ebre, passant de 10 el
curs 2000-2001 a 31
aquest proper. En aquests
moments hi ha en procés

de nova creació 5 llars d'
infants més. Una altra
dada novedosa en educa-
ció, ha estat que, a les
Terres de l'Ebre es comp-
ta amb 18 centres
públics i 3 concertats que
han posat en marxa el
projecte eduCAT 1x1.
L'ordinador té un cost de
300ÛEuros, 150Û a
càrrec del departament
d'Educació i 150Û a
càrrec de les famílies. I cal
saber que, entre un 10 i

20 per cent de l’alumnat,
depenent de cada centre,
becats el curs passat per
la compra de llibres de
text, rebran l'ordinador
gratuïtament. Al marge
dels ajuts per la compra
de portàtils, també es
contemplen els ajuts per a
la compra de continguts

digitals, on la majoria
d'instituts han triat el
paquet de continguts digi-

tals de 30Û finançats pel
departament d'Educació.
Per últim, cal esmentar la
posada en marxa d'11 ins-
tituts-escola a Catalunya,
que permetran als alum-
nes un cop finalitzin l'edu-
cació primària haver de
canviar de centre ni, en
molts casos, desplaçar-se
de municipi per tal de cur-
sar l' ESO.  A les Terres de
l'Ebre s'inaugurava recent-
ment l'Institut-escola de
Batea. D'altra banda
també està previst que
entri en funcionament el
nou institut de Tortosa que
ofertarà ESO i Batxillerat i
neix del desglossament
de l’Institut de l'Ebre.

L’Ametlla
celebra el

Referèndum
El municipi de l'Ametlla de
Mar serà la pròxima població
de les Terres de l'Ebre que
acollirà una consulta popular
sobre la independència de
Catalunya. La data escollida
pels promotors, la platafor-
ma La Cala Decideix, és el
12 d'octubre, coincidint amb
la celebració del Dia de la
Hispanitat. 
D'aquesta forma, l'Ametlla
de Mar es convertirà en el
sisè municipi ebrenc que
celebrarà una consulta popu-
lar sobre aquest tema. La
primera població va ser
Xerta (Baix Ebre) el 28 de
febrer; després Ulldecona i
Alcanar, al Montsià, el 25 d'a-
bril; i les darreres consultes
es van fer a Móra la Nova i
Garcia, a la Ribera d'Ebre, el
passat 20 de juny. 

Amics dels Castells i
Nucli Antic de Tortosa
presenta la 2a. Diada
dels Castells per la Pau
sumant-s'hi l'entitat
Amics i Amigues de la
UNESCO de Tortosa, amb
l'objectiu de reivindicar
que el fortí d'Orleans es
pugui convertir en un cen-
tre per la pau. 
La jornada d'enguany
s'organitza per primer
cop de manera conjunta
el dissabte 11 de setem-
bre en el marc de les
Festes de la Cinta 2010.
La concentració tindrà
lloc al Portal dels Romeus
a les 18.00 hores on es
presentarà la Diada, s'en-

tregarà un globus blanc
per a cada participant i
es sortejaran 80 entra-
des per poder pujar al
globus aerostàtic que es
plantarà al castell
d'Orleans. 
A partir de les 18.30
tindrà lloc la 2a.
Caminada dels Castells
per la Pau des del Portal

dels Romeus fins el fortí
d'Orleans amb tots els
assistents, els quals en
arribar a la fortificació
enlairaran els globus des-
prés d'escoltar el Cant
dels Ocells, interpretat en
directe per un violinista. 
La novetat d'enguany,
però, serà la instal·lació
d'un gran globus aerostà-
tic que s'enlairarà fins a
30 metres d'alçada per
poder gaudir de la
panoràmica completa del
castell d'Orleans i de tota
la ciutat, la qual s'efec-
turà al final de la jornada
un cop hagin arribat els
assistents de la camina-
da. 
Les dues entitats de la
ciutat han efectuat una

crida a la participació als
tortosins i tortosines ja
que la pujada al globus és
gratuïta i permetrà veure
unes vistes úniques des
de l'aire. Cal recordar
que la contractació del
globus també ha suposat
un esforç econòmic
important per a les dues
associacions.

Els Amics dels castells
agafen un globus per
celebrar la 2ª Diada

REDACCIÓ

Aquestes declaracions arri-
ben després que aquest pas-
sat dimarts, 31 d'agost, fina-
litzés el termini donat per
l'Ajuntament de la Ràpita a la
companyia elèctrica FECSA

perquè retirés els pals de la
línia elèctrica en desús i en
mal estat existents en el
tram final de la barra del
Trabucador, dins dels límits
territorials d'aquesta localitat
del Montsià. 
El consistori manifestà que
en la reunió de la propera
setmana amb la Junta de
Govern es decidiria una san-
ció econòmica per a FECSA.
L'alcalde del consistori rapi-
tenc, Miquel Alonso, acom-
panyat per la regidora de
Turisme, Rosa Anglès i el
gerent d'Infosa (empresa
encarregada de la gestió i
explotació de les Salines de
la Trinitat), van explicar en
roda de premsa celebrada a
la sala d'actes El Maset de la
Ràpita que l'Ajuntament rapi-
tenc havia donat una autorit-
zació en precari a FECSA per
a que reposés els pals cai-
guts durant els temporals de
la darrera tardor i que a la

vegada traslladés aquells
que estessin en perill de ser
afectats per nous temporals,
seguint el constant i dinàmic
moviment des d'un punt de
vista geològic, de la barra
del Trabucador. 
Després de comprovar que
l’elèctrica no havia retirat
cap d'aquests pals ni ha reu-
bicat la instal·lació provisio-
nal, va incoar expedient san-
cionador a FECSA, la qual no
va presentar cap al·legació.
En aquest sentit l'Ajuntament
es reunirà en Junta de
Govern la pròxima setmana i
imposarà una sanció econò-
mica que oscil·larà entre els
300 i els 3.000. 
Si l'empresa no reacciona,
repetirà aquest procediment
fins a dues ocasions més en
terminis de quinze dies, i si la
companyia elèctrica no ha
actuat després d'esgotar les

tres sancions i, tal com
marca la normativa, serà
l'Ajuntament de Sant Carles
de la Ràpita qui executarà la
retirada dels pals i passarà
posteriorment la despesa a
l'empresa, per procediment
judicial. 
Amb tot, Miquel Alonso ha
explicat que «amb la retirada
dels pals en mal estat el prin-
cipal problema continuarà
vigent, ja que mentre no es
substitueixi l'actual traçat
provisional i s'executi un pro-
jecte estable i definitiu, conti-
nuarà el perill pels usuaris de
la platja i el deficient submi-
nistrament electric a les
Salines de la Trinitat, amb la
qual cosa l'empresa Infosa
continuarà treballant en pre-
cari». 
Per aquest motiu Miquel
Alonso ha demanat a FECSA i
en especial a les Direccions

Generals de Medi Natural i
d'Energia que «treballin i tro-
bin les eines adequades per
fer possible que INFOSA pugui
desenvolupar la seva activi-
tat empresarial sense els
entrebancs actuals». 
Per la seva part el gerent
d'INFOSA, Joan Sucarrats, va
afegir que, «després de vuit
anys de gestions, sense cap
resultat, s'acaba el temps.
Ja hem explicat per activa i
per passiva que perilla la
nostra activitat al Delta de
l'Ebre i el treball de les 39
famílies del territori que hi
treballen». 
Per a Sucarrats, «som cons-
cients que es fan moviments
a nivell de les direccions
generals i de FECSA, però
aquests són insuficients. Ara
sembla ser que finalment
FECSA s’ha donat per aludi-
da».

FECSA ENDESA confia en trobar una solució
«definitiva» per a les Salines

FECSA ENDESA, titular de
la línia que garanteix
el subministrament de
la Punta de la Banya al
Delta de l’Ebre, confia
trobar una solució per
les Salines en una reu-
nió que està prevista
per a aquest mes de
setembre.

REDACCIO

En una reunió on s’ha convocat a l’Ajuntament rapitenc, Infosa, la Generalitat i la pròpia companyia 

Pals elèctrics caiguts després d’una tormenta a la barra del Trabucador.
cedida

S’avança l’inici del
nou curs escolar

Ascó està 30
minuts sense
detectors de

radiació 
Aquest dimarts passat, el
titular de la central nuclear
Ascó II va comunicar ahir al
Consell de Seguretat
Nuclear que durant 30
minuts els dos detectors
de radiació de l'extracció
de gasos del circuit secun-
dari de la central van
romandre inoperatius, ja
que als problemes en el
monitor principal es va afe-
gir una pèrdua d'alimenta-
ció elèctrica del detector
alternatiu, una avaria que
es va solucionar en mitja
hora. El succés no va
tenir cap risc per als treba-
lladors, la població o el
medi ambient i va ser clas-
sificat en el nivell 0 de l'es-
cala internacional. 

Es sortejaran 80 entrades per poder
pujar al globus aerostàtic que es

plantarà al castell d’Orleans

El nou curs  escolar
comença una

setmana abans del
que venia sent

habitual
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L’Amposta va caure al seu
estadi davant de l’Europa (1-
3). Els del carrer Serdenya,
segons els pronòstics, són
un dels favorits en aquesta
temporada per ocupar una
de les primeres places.
Angel Garcia, tècnic de
l’Amposta, considerava que
«penso que el resultat fou
massa inflat pels mèrits dels
dos equips. Estic content del
treball de l’equip, la diferència
entre un i l’altre ha estat en
l’efectivitat. L’Europa, un
equip amb molta presència
física, va estar més encertat
que nosaltres, aprofitant les

nostres indecisions, i a la
represa, amb el marcador
favorable, va saber llegir el
partit amb ofici». D’altra
banda, la notícia aquesta set-
mana han estat les baixes
que ha donat l’Amposta. Es el
cas d’Eden, de Jaime
Lorente i de Jorge Granados.
José Luis Tarrazona, presi-
dent de l’Amposta, comenta-
va que «han estat per decisió

tècnica. I nosaltres hem d’ac-
ceptar el que diu el tècnic,
com sempre ho hem fet. Són
jugadors amb els que no hi
comptava». Jorge Granados
podria denunciar  i recòrrer a
la via judicial perquè, a més,
considera un perjudici assa-
bentar-se de la decisió quan
gairebé s’acabava el termini
per fitxar. De totes formes,
cal dir que en breu podria

haver-hi una altra baixa «i la
plantilla es quedaria en 20
jugadors». La transi-
ció per al relleu tècnic va
poder portar que hi hagues-
sin decisions preses amb
anterioritat fins i tot pel propi
club i que l’arribada del nou
tècnic, Angel Garcia i també
d’altres jugadors, han gene-
rat una plantilla massa amplia
per les possibilitats actuals
de l’entitat. En qualsevol cas,
tot i poder saber-se abans,
s’ha comunicat ara. 
Pel que respecta a l’Ascó, cal
dir que va guanyar el Prat (2-
0), amb gols al primer temps
de Mauri i de Luis Garcia. Era
el debut del club com a tal a

nivell oficial i també a la cate-
goria. «Un bon inici de lliga
guanyant a casa i responent
a les expectatives que s’ha-
vien creat al club i a la locali-
tat», deia Mauro Ravnich. I és
que l’Ascó, a còpia de fitxat-
ges,  ha aconseguit un equip
que és una garantia i que dis-
posa de possibilitats.
Cristian, procedent del
Llanos i amb experiència a la
Segona divisió amb clubs
com el Castelló ja va debutar
el diumenge. El flixenc
Jordi Mohedano, del
Gandesa, també fitxa amb
l’Ascó. Juanma, per la seua
part, no segueix a l’equip
riberenc. 

Cara i creu

El cap de setmana pas-
sat, es va disputar la
primera jornada de la
lliga a les categories
nacionals. Els dos re-
presentants ebrencs
van tenir sort diferent.
L’Ascó va guanyar i
l’Amposta va perdre.

INICI DE LA LLIGA A LA TERCERA DIVISIÓ

El FC Ascó debuta a la categoria amb un triomf somiat mentre que l’Amposta perd a casa

M.V.

Va caure davant d’un
Europa que va obtenir

massa premi (1-3).
Diumenge (18 h) visita el

Palamós. Jorge, Jaime i
Eden han causat baixa per

«decisió tècnica»

CF Amposta

La Rapitenca inicia una nova
etapa. Un nou projecte que,
com tots, comença amb il.lu-
sió. I, en aquest cas, amb ga-
nes de redreçar la decepció de
la temporada passada. Tot i les
veus crítiques que han existit,
amb plantejament d’un grup de
socis per buscar un relleu a la
directiva, un nou projecte, amb
Santi Palanca a la banqueta,
veu la llum el diumenge amb la
visita, a la Devesa, del Poble

Sec (12 h). Curiosament, fou el
darrer rival de la Rapitenca
quan va estar a la Primera ca-
talana, en aquell històric partit
a la Bàscula.

Manel Puig, amb molesties
al genoll, és baixa mentre que
Kuki Palanca és dubte.

En el partit de la pretempo-
rada de dissabte passat, la Ra-
pitenca va guanyar al camp del
Remolins-Bítem per 1-2. Pel
que fa al del Catllar, hi ha ma-
lestar al club rapitenc per l’acti-

tud del conjunt tarragoní i pels
comentaris «falsos» que s’han
fet posteriorment. 

El Tortosa, per la seua part,
amb un equip totalment reno-
vat i amb molta gent jove, inicia
un nou cicle al camp del Tàrre-
ga. Carlos Blanch, tècnic de l’e-
quip, que, com la majòria de ju-
gadors, debutarà a la
categoria i amb l’equip de for-
ma oficial, deia que «estem
molt contents de la pretempo-
rada. No obstant, amb la situa-

ció actual, amb la renovació
existent i amb molta gent jove,
la veritat és que necessitariem
més temps per confirmar el
grup. Malgrat això, anem amb
molta il.lusió a Tàrrega, cons-
cients de les dificultats però
amb ganes de poder assolir
els primers punts». Sergi Cur-
to, Joseph i Aleix Masdeu, le-
sionat dimarts al turmell, són
dubte per diumenge (17 ho-
res). El Tortosa va disputar el
cap de setmana passat, amb

nombrosos juvenils (a més
dels que ja hi ha al primer
equip) els dos darrers partits
de la pretemporada. Al camp
de l’Olímpic, on va guanyar 1-3
i a Gandesa on va imposar-se
per 0-5. 

La Rapitenca rebrà el Poble Sec i el Tortosa visitarà el Tàrrega
Es la primera jornada del campionat, a la Primera catalana

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

Primera formació oficial del FC Ascó.
IRIS SOLÀ

La Rapitenca jugarà
diumenge a les 12 h i el
Tortosa a les 17 h.

Primer partit

Dimecres, la junta directiva
del CD Tortosa, encapcelada
pel seu president, Ximo Ram-
bla, va efectuar l’assemblea
de socis en la que, tal com va
comentar al seu dia, va infor-
mar del pressupost per la
temporada vinent i de la si-
tuació actual del club.

Amb una pantalla gegant
de suport, el president va ini-

ciar l’ordre del dia exposant
el projecte general i l’estat
econòmic. Segons Rambla,
els deutes, dels que integra-
ment se n’ha hagut de fer cà-
rrec la junta entrant, arriben
als 132.706 euros que po-
den quedar en 101.527 per-
què hi ha un saldo bancari de
18.800 euros i també hi ha
12.300 euros pendents de
cobrar. Aquí s’inclouen els

53.000 euros de les tres
mensualitats pendents dels
jugadors del primer equip
amb els que es negocia per
arribar a una entesa. 
El pressupost total per a la
nova campanya, incloent el
futbol base, és de 310.407.
D’aquests, 89.900 són per a
l’esmentat futbol base que, a
la vegada, es preveu que n’a-
porti 90.890. 

El cost de la plantilla del
primer equip i el seu cos tèc-
nic és de 108.100 euros, «la
meitad de la temporada pas-
sada», va subratllar el presi-
dent.  

I dins d’aquest pressuposts
es comptabilitza una partida
per rebaixar el deute. Aques-
ta és de 58.527 euros. Per
tant, «un pla de sanejament
en una nova temporada mar-

cada per la il.lusió i en la que
el primer equip i el futbol ba-
se, com s’ha vist a l’assem-
blea, anem agafats de la mà.

Aquest és el tarannà del
club», va dir Rambla.

El futbol base va tenir el
seu apartat a l’assemblea re-
cordant la reestructuració de
categories i també que s’han
baixat les quotes per als pa-
res. El centenari, amb 7000
euros previstos, tindrà més
actes commemoratius amb
un llibre que s’està acabant
d’editar. 

Assemblea de socis del CD Tortosa
Es va aprovar el nou pressupost i es va conèixer que el dèficit actual supera els 101.000 euros

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Incloent el futbol base i
també amortitzant 58.527
euros del deute, és de
310.407.

Pressupost

Avui comença una no-
va temporada de Més
Ebre. I, com tothom
quan inicia un projecte
nou, la iniciem amb ga-
nes i il.lusió. Es cert.
Una il.lusió que també
vaig percebre dimecres
en l’assemblea de socis
del CD Tortosa. Il.lusió
per crear les bases d’u-
na nova etapa que, indis-
cutiblement, marca un
punt d’inflexió. Potser de
forma obligada però,
sense dubte, el marca.

La situació econòmica
del CD Tortosa, com la
d’altres entitats, és com-
plicada. Molt. I el que
penso que s’ha buscat
és una via per poder mi-
llorar-la. O canviar-la. I
Ximo Rambla, amb aire
fresc a la junta, lidera
aquest objectiu que ho
és també el de la ciutat.
I és que el CD Tortosa
és una entitat emblemà-
tica a la capital del Baix
Ebre. 

Per tant, endavant i el
meu suport, tant a la di-
rectiva que entra ara al
Tortosa com a totes les
que es dediquen i vetllen
pels seus clubs a les
nostres terres.

Els directius que han
estat els darrers anys al
club roig-i-blanc, amb
més encert o menys, ho
han fet amb voluntat i
amb la millor intenció.
Les coses no han sortit
com esperaven en tots
els aspectes però ja cal
mirar endavant i remar
en la mateixa direcció.

Ara falta que hi hagi
paciència. Mancarà. I
més en un club en el que
les alegries els darrers
anys han estat compta-
des.

A tornar-hi!

L’opinió de Michel

L’equip de Ravnich va
vèncer el Prat per 2-0, amb

gols de Mauri i de Luis
Garcia. Diumenge (18.30 h)

juga a Vilanova, en la
segona jornada del

campionat.

FC Ascó
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El Torneig Balcó del Delta,
que es celebra a Camarles,
es presenta força interes-
sant. L’equip local, molt re-
novat, s’enfrontarà a la Cava
i al Jesús i Maria, dos equips
que, a la vegada, viuran un
aperitiu al derbi que es pro-
duirà en la segona jornada
del campionat.

El Camarles ha tingut les
següents altes: Marc Monte-
verde i Marc Prades (Catalò-
nia), Pau Bonet (Juvenil),
Juanjo Meca (Aldeana), Car-
los Solé, Jordi Reverté i An-

dreu Roig (Rapitenca B), Da-
ni Badea i Roberto Wijts,
Marc Rey (juvenil), Jordi Ali-
fonso i Jordi Vallés (Ampo-
lla). Les baixes han estat:
Oscar Notario, Quique Cor-
nejo, Vicent (retirat), Princep
(retirat per lesió), Enric, Os-
car Magrinyà, Sebastià i
Juanjo Navarro. D’altra ban-
da, hi ha molta il.lusió a la lo-
calitat amb el juvenil que
competirà a la Preferent
amb un equip competitiu
que entrena Bartolo Meca. 

Pel que respecta el CD la
Cava, dir que el darrer com-

promís va ser el cap de set-
mana passat contra el Vi-
naròs al que va vèncer per
2-0, amb gols de Nico i Da-
vid Rovira. Hi ha un lateral,
que jugava amb el Cambrils,
entrenant amb l’equip blanci-
blau, a prova.

El Jesús i Maria, que va te-
nir la setmana passada les
altes de Geira i de Lluís Ce-
bolla, va fer el cap de set-
mana passat una miniestada
a Andorra on va fer un partit
contra l’equip local, empa-
tant a dos. Un gol fou en
propia porteria i l’altre d’Os-
kar Velazquez. 

Camarles, la Cava i Jesús i
Maria disputen el 

Torneig Balcó del Delta
Serà demà dissabte, a l’estadi camarlenc (18 h)

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Serà un cap de setmana d’acti-
vitat esportiva a Benifallet amb
les presentacions dels equips
de futbol base (benjamins i in-
fantils), el femení i el de Sego-
na regional que diumenge s’en-
frontarà al Tivenys. Serà el
segon i darrer partit de la pre-
temporada que els de Margalef
disputaran. El primer fou con-
tra el Cretenc (2-3). El tècnic
està ultimant la plantilla per po-
der disposar de més efectius.
El primer partit de lliga s’ha
canviat l’ordre per poder coinci-

dir en les festes. No obstant,
es jugarà el diumenge 12. Pel
que respecta els veterans beni-
falletencs, serà la primera tro-
bada d’enguany del torneig ‘Riu
Avall’. Rebran demà el Tivenys.
Els veterans del R. Bítem no
poden participar en aquesta
trobada.   

Cap de setmana de
presentacions esportives 

a Benifallet
Futbol base, femení i primer equip

REDACCIÓ

CF BENIFALLET

El Jesús i Maria va estar a
Andorra, el cap de
setmana, fent una
miniestada. Va empatar
amb l’equip local (2-2)

Miniestada

Demà dissabte, veterans
de Benifallet i de Tivenys
s’enfrontaran en la
primera trobada.

Torneig ‘Riu Avall’

--El Catalònia fa la pre-
sentació davant de la seua
afició el diumenge (17 h.)
Posteriorment, el filial dis-
putarà un partit de 45 mi-
nuts i, en acabar, sobre
les 19 h, el primer equip
jesusenc s’enfrontarà el
Roquetenc. El Catalònia va
visitar el Santa Bàrbara el
cap de setmana passat (1-
3). Dimecres va jugar a la
Santa Creu, amb  l’Olímpic
(1-1). Joel Forné, jugador
d’Alfara que va començar
la pretemporada, no se-
guirà. Per qüestions pro-
fessionals no podia com-
prometre’s a fer-ho.

--La UE Aldeana ha in-
corporat al davanter David
‘Cuquet’, que estava al Re-
molins-Bítem i que torna al
club aldeà, i als germans
Martínez, Andreu i Gerard
(Catalònia). El fitxatge d’E-
ros, finalment, no s’ha pro-
duit. L’Aldeana rebrà
demà el Deltebre (18 h).

--Jordi Mohedano, del
Gandesa, ha fitxat amb
l’Ascó. Així mateix, el jove
Ubalde, que va arribar al
Gandesa del Tortosa juve-
nil, no seguirà. Ha anat al
Corbera. El Gandesa bus-
ca incorporacions. 

--La UE Deltebre ha
confirmat els fitxatges de
Porres (Amposta B), David
(la Sènia juvenil), Pau Tor-
né, David Hernandez (l'-
Hospitalet), Romero (Mas-
denverge), Marce (la
Sènia), Ernest i Sergi (Al-
deana), Dani (Camarles),
Gerard (Remolins Bítem ju-
venil), Borrell (Santa Bàr-
bara) i Jordi ( porter Jesús
i Maria). Els juvenils que
s’incorporen són: Àlex i
Pau. El Deltebre va vèncer
al Perelló 0-2.  

--Ivan Cornejo, des-
prés de provar amb el Ro-
quetenc, seguirà a Santa
Bàrbara on havia fitxat. No
ho fa Carlos Saez ni tam-
poc Ivan Curto, aquest da-
rrer per motius laborals.
Demà, darrer partit de la
pretemporada, a casa,
amb el Sant Mateu (18 h).  

--L’Horta té les nove-
tats d’Isaac (Benifallet -tor-
na), Miki (Batea) i Aubanell
(Olímpic, també torna).
L’equip de Chema va fer
un partit d’entrenament a
l’Aldea, dimecres (0-0). Es
possible que aquest cap
de setmana no jugui i ja no
en disputi cap fins l’inici de
la lliga.

--El Vilalba ha fitxat al
defensa Toni Domingo (UE
Remolins-Bítem).

Breus

El Roquetenc està tenint difi-
cultats per fer la pretempora-
da. No pot disposar del seu
camp de gespa per la resem-
bra efectuada a l’inici de l’es-
tiu. Els de Camarero han visi-
tat diversos camps de la
comarca per poder la feina
de preparació. La preocupa-
ció per l’estat del camp exis-
teix. No obstant, segons
fonts del club, hi ha garanties
que la gespa estarà en condi-
cions poder disputar el se-
gon partit de lliga a casa, el

dia 2 d’octubre.
El Roquetenc, d’aquesta

forma, haurà de començar la
lliga, com a local, a Tortosa,
el diumenge dia 19, contra el
Reddis. Coincidirà aquell dia
amb el debut a la Preferent
del Remolins-Bítem al seu
camp.

Pel que fa a la pretempora-
da, el Roquetenc va guanyar
a Amposta (2-3) i a Ulldecona
(1-6). Diumenge visita el Ca-
talònia. Llorenç i Ferran es-
tan lesionats i Pardo es con-
fiava que entrenés durant
aquesta setmana. 

El Roquetenc haurà de
jugar el primer partit de
lliga com a local a Tortosa
Serà contra el Reddis, el dia 19 de setembre

REDACCIÓ

REGIONAL PREFERENT

Nacho Pérez, tècnic de la UE
Remolins-Bítem, feia una bo-
na valoració de la pretempo-
rada: «pel que respecta al tre-
ball dels jugadors, només
puc dir que estic molt satis-
fet. I dels partits, tot i que no
n’hem guanyat cap, l’equip ha
estat a l’altura contra rivals
de categoria superior. En el
darrer, amb la Rapitenca,
vam fer una primera meitat
molt bona, jugant bé i arri-
bant a la porteria contrària.
Ens va faltar definició però

vam millorar en un aspecte
que ens mancava com era el
d’arribar amb més possibili-
tats a l’àrea rival». La Rapiten-
ca va vèncer a Bítem per 1-2.

De la plantilla, David ‘Cu-
quet’ no continua. El darrer
partit de la pretemporada
serà dijous a l’Ampolla. 

Compte enrera per al
debut històric a la
Regional Preferent

El primer partit serà a El Catllar

REDACCIÓ

UE REMOLINS-BÍTEM

L’estat del camp, amb el
treball de resembra
efectuat, preocupa però es
preveu que estarà per al
segon partit a casa

2 d’octubre

El davanter David
‘Cuquet’ ha causat baixa
del club de Bítem i torna
a l’Aldeana.

Baixa

Guillermo Camarero.
ME

L’Alcanar s’ha vist, com el
Roquetenc, obligat a no po-
der utilitzar el seu terreny de
joc durant la pretemporada.
La gespa artificial, però, ja
és una realitat i es preveu
que avui divendres es pugui
trepitjar per efectuar el pri-

mer entrenament. La seua
estrena, encara per confir-
mar, podria fer-se la setma-
na vinent, amb un partit
amistós. 

D’altra banda, l’Alcanar ha
incorporat al centrecampis-
ta Mouhamadou Gore Diallo
procedent del Vila-seca. 

L’Alcanar, amb nombro-

ses baixes,  va perdre a Al-
calà de Xivert (4-1) i diumen-
ge visitarà el Vinaròs.

El filial canareu, per la
seua part, prepara la tempo-
rada del debut a Segona re-
gional.  

Avui, primer entrenament
sobre la gespa artificial

L’estrena podria ser la setmana vinent
REDACCIÓ

CD ALCANAR

El Torneig Vila de l’Ampolla
va ser per a l’equip local que
va guanyar, en el partit deci-
siu, a l’Ametlla (1-0). Els de la
Cala, que van fer una bona
imatge, s’havien imposat
abans a l’Amposta B per 2-0.
L’Ampolla va empatar contra

el filial ampostí (1-1).
De la plantilla, la novetat

és la incorporació del jove
David Del Cerro, que estava
al Catalònia B.

La setmana vinent, dijous,
l’Ampolla disputarà el darrer
partit de la pretemporada
amb un amistós contra el Re-
molins-Bítem de Preferent.

El Torneig Vila de l’Ampolla
es queda a casa

David Del Cerro (Catalònia B) ha fitxat
REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Alcanar ha incorporat a
Mouhamadou Gore
Diallo, procedent del
Vila-seca. És un
migcampista de 24 anys.

Fitxatge



DIVENDRES 3
DE SETEMBRE

DE 201012
especial festesdiarimés

ebre
www.mesebre.cat

Les Festes de Benifallet
reivindiquen la tradició

Sopars i dinars populars a la fresca acompanyats d’una bona jota

El proper 7 de setembre
el poble de Benifallet
començarà tres dies de
Festa Major. Fins l'11 els
benifalletencs junt amb
familiars i amics partici-
paran en tota una sèrie
d'activitats pensades per
a que des dels més
menuts fins als més
grans gaudeixen d'aques-
tes Festes.
El seu alcalde, Jordi
Monclús, ens dóna alguns
motius pels que val la
pena apropar-nos a
aquestes festes i gaudir-
ne amb la resta de veïns.
Les Festes Majors de
Benifallet se celebren
durant tres dies en honor
a la Mare de Déu de Dalt i
el co-patró Sant
Francesc. Monclús ens

parla que fa quatre anys
van decidir tirar endavant
la idea del pregoner local,
aquesta figura serveix per
recordar a tots aquells
veïns que per diversos
motius han hagut de mar-
xar del poble i cada any
des que es va començar
es convida a algú que
està fora i que és del

poble a fer de pregoner. 
En sí, es tracta d'una
festa molt tradicionalista
amb els seus dinars i
sopars populars a la fres-
ca on no pot faltar la jota.
L'alcalde parla orgullós
d'aquest ball tan tradicio-
nal i que en cada poble té
una característica dife-
rent. 

En el cas de la jota de
Benifallet destaca la gran
rotllana que fan els balla-
dors de doble parella. I
que la trauen les pubilles
el primer dia de festa, la
continuen els més petits
del poble i acaba amb la
participació de tot aquell
que s'animi. 
Per últim, la festa Major
acaba una data tan
assenyalada a Catalunya
com és l'11 de setembre,
i aquest dia serà quan l'al-
calde del municipi llegirà
un manifest, que tot i les
variacions pròpies de
cada any, Monclús sem-
pre manté una idea molt
clara sobre el que repre-
senta per a Benifallet i per
a la majoria de catalans la
Diada “una reivindicació
com a poble, amb unes
costums i una parla prò-
pies”. Això són quatre pin-
zellades del que són les
Festes Majors de
Benifallet, ara et toca a tu
descobrir-les!

L’estiu i el final d’aquest
sempre van acompan-
yats de festes i revetlles.
I les Terres de l’Ebre
n’és un clar exemple.

DM

«Fa quatre anys vam
decidir que durant les

Festes comptariem
amb dos pregoners, el

convidat i el local»
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JUGADORS PROCEDÈNCIA

ALFONSO Povill
VICTOR Contreras

José Antonio YELAMOS
Francesc Lopez Borras CESC
MOHA El Hadri Ulldecona
JESUS GARCIA Tena Terrassa
Antonio DOMINGUEZ Morell
José LUCHA
RAÜL LUCHA
MANEL Subirats Rapitenca

GERARD Estrella Amposta
José SUBIrats Tortosa
SANDU Ojog Roquetenc
EDEN Esquerré
JAIME Lorente
José GUSTAVO Soriano 
MARC VERNET               Tortosa
OSCAR Benet Tortosa
Ramon FOLCH Cambrils

Josep BECERRA Lleida
MIGUEL Reverté Dolz                     
ISMA Rojas Seguer Reus
SERGI JOSE Moya Rapitenca

President: José Luis Tarrazona
Entrenador: Angel Garcia Ampolla
Segon: Nando Crespo Roquetenc
P. Físic: Miquel Bes Gandesa
Fisio: Manolo Añó

CF AMPOSTA
JUGADORS PROCEDÈNCIA

FELIP  Ortiz Nàstic
Josep CABACES Ascó  

ISMA Camps                                               Benavent
Xavi TOSAS     Benavent
JOSE RAMON Torres             Amposta
HÈCTOR Besora                                          Benavent
MANU Aguilar      At Segre
DANI Hernandez                                          Benavent
MAURI Andrés  Tortosa

Xavi GRACIA Benavent
DANI REDONDO Balaguer
YURI Storozhuk Amposta
ERIC Pla Benavent
HÈCTOR Gil  Ascó
Enric PALAU                                                Benavent
JAUME ESTEVE Pobla M.
FREDEric Giné Ascó
GERMAN Inglés Gandesa
CRISTIAN Hernandez Llanos
ORIOL Biarnés    Ascó

LUIS Garcia Amposta
Jordi MOHEDANO        Gandesa

President: Miquel Pérez
Entrenador: Mauro Ravnich
Segon: Antoni Palau
Porters: Joan Ramon Morales
Fisio: Emilio Arranz
Encarregat Material: Javier Mesa. Delegats: Albert Fernandez
i Emili Gil.

FC ASCÓ

JUGADORS PROCEDÈNCIA

MIKI Queral
RAÜL Jimenez Tortosa
ROBERTO Carrillo Balaguer

MARIO Victorio
JOAB Fatsini
PERE Navarro
Angel VILLAcampa
Manel PUIG Ascó
Jordi CANO Vilanova
OSCAR Gonzalez Sant Jordi

CRISTIAN Bertomeu
SERGI GRAU
HUGO Espinosa
RAUL Teixidó
FELIPE Guapacha Juvenil
José Alberto ‘KUKI’ PALANCA Ampolla
Edgar Cañellas Amposta

Carlos GILABERT
David CALLARISA
Iban Parra Balaguer
IAN Fraile Catllar
ALEX Forés Nàstic juv.
SOUPHIAN Barakat Juvenil

President: Tomàs José
Entrenador: Santi Palanca; Segon entrenador: Oscar Rojals
Delegat: Juanju
Darrer partit pretemporada: R.Bítem-R (1-2). Proper Lliga, 1a
catalana. Diumenge (5-9). Rapitenca-P. Sec

UE RAPITENCA
JUGADORS PROCEDÈNCIA

ALFONSO Povill Roquetenc
JOSUE Andreu  Juvenil *
Alex INIESTA     Juvenil *

SERGI CURTO             Juvenil
Michael Fernandez MAIKEL            Juvenil
ALEIX Masdeu Defensa
JOSEPH Ongola Rem. Bítem
JOAN Josep Pérez    Sant Jordi
Jordi RODA                                                 Juvenil *

Alex BORRULL       
Jordi Casanova IKU                                      Jesús i Maria
ALEX Clua                                                  Gandesa
DAVID SUBIRATS                           
SERGI VENTURA                                          Juvenil *
CRISTIAN VENTURA Juvenil

TONI CALAFAT   Ascó
ALBERT ARNAU                                     U l l d e c o n a
MARC BAIGES R. Bítem
ALEX ACCENSI                                            la Cava
JOAN Fontanet                                            Gandesa

Entrenador: Carlos Blanch
Segon entrenador:  Jordi Videllet 
Fisio: Alvaro Cervera
Preparador Porters: José Maria Esteban ‘Chema’
Encarregat material: Manuel Hierro
Delegat: Josep Maria Lleixà
*Encara son juvenils

CD TORTOSA
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JUGADORS PROCEDÈNCIA

MARC BERTOMEU Rapitenca
Andrés FONTANET Vilalba

OSCAR GILABERT                                        Rem. Bítem
Jordi ADELL
Josep OTERO
Josep VILANOVA
LLORENÇ Castell   
FRANKLIN Alexis Ferrer

David VILANOVA                                          S. Bàrbara 
Joan BARRUFET Gandesa
Pau Diaz                  
Toni ONDAZABAL la Cava      
FERRAN Roig                                                                
Marc ALEGRE
Joan TRULLEN

Josep DE LA TORRE
Marc Pardo Amposta
BRIGI Garcia                                                Hospitalet    
LLUIS Fornés

President: Joan Alegret
Entrenador: Guillermo Camarero
Darrer partit de la pretemporada: Ulldecona-Roquetenc, 1-6.
Proper, diumenge (19 hores) a la Santa Creu de Jesús contra
el Catalònia.

CD ROQUETENC

JUGADORS PROCEDÈNCIA

JONATAN Lérida
NORBERT Callau Aldeana

JOSE RAMON Vidal                                      Ulldecona
JULIO Pardo              Roquetenc
PACO Matamoros
ALEXandru Constantin                                                   
JOSEP LLAO 
RAMON CASTELLS                                                        

Oscar Rodriguez ‘RUIBAL’ Tortosa
GERARD Fresquet
Gerard REYES
Xavi ANELL
KAZUhiko Tsuchiya

EMILI Descarrega
SERGIO RUIZ
J.Javier Martinez ‘JOTA’
Javi ASIN Roquetenc

President: Joaquim Roda
Entrenador: Nacho Pérez
Segon entrenador: Iñaki            
Porters: Felipe.

Darrer partit pretemporada: R. Bítem-Rapitenca, 1-2. 
Proper, dijous dia 9 a l’Ampolla. 

UE REMOLINS-

BITEM
JUGADORS PROCEDÈNCIA

Jordi Subirats ‘TO’
Aitor Benavente Juvenil

LLATZER Arques
PAU Vila
RAFA Honorio Ascó
JOEL Castells                                              Juvenil
MARIO Valldeperez
ALBERT Bertomeu                                       Juvenil

DAVID Rovira Juvenil
Ruben DARIO Miño Tortosa
ROGER Santaella                                          
Josep Maria Martí ‘BERKAMP’
JUANJO Rovira Ametlla

Javi CHACON Juvenil
AGUSTI Valldeperez
NICO Sebastian
JORDI Rovira                                               Ametlla
Carlos ARNAU                                             Ulldecona
Juanjo BRUSCA                                           Ulldecona

President: Salvador Alcalà
Cos tècnic: Robert Cantó i Juanjo Ventura
P. físic: Mònica
Delegat: Richard Castells
Darrer partit pretemporada: la Cava-Vinaròs, 2-0
Proper: Demà dissabte, 3x1 a Camarles, amb el conjunt local
i el Jesús i Maria.

CD LA CAVA

JUGADORS PROCEDÈNCIA

JOAN Ribes
ENRIC Ferré Camarles

ALBERT Torres
DANI Beltran
XIMO Martí
LLUIS Cebolla Ulldecona
MATEO Ponce
ALEIX Arques
ABDELAZIZ Khalai

JORDI Esmel
SEBAStià Albacar
Josep GEIRA
MARC Castells
Joan Esteban CHICHO Aldeana
Joan ESMEL R. Bítem B
NICO Arhia Vilaseca

JEFREY Callau
PIER Rodriguez la Cava
MIGUEL Santaella
Jesús FERRERES
OSKAR Velazquez

President: Mario Ródenas
Entrenador: David Torres
Preparador físic: Juanjo Arasa

Propers partits de la pretemporada. Dissabte, a Camarles,
torneig Balcó del Delta i diumenge, a l’Aube, contra l’Ametlla.
Retorn històric, després de 34 anys, a la Primera regional. 

UE JESÚS I MARIA

JUGADORS PROCEDÈNCIA

David MATA
ALEX Sanchez

JESUS Camacho
FRANCESC Caballé 
MARC Perelló   
CARLES Beltran Tivenys
TONI Saez Ascó
QUIQUE Forcadell                                         S. Bàrbara   
DAVID Del Cerro Catalònia B

ROBERT Cabrera 
Ramon ZARAGOZA
NARCIS Franch Perelló
JUANJO Navarro                                          Camarles
OSCAR Marin Ascó

JUAN ANTONIO Marin Ascó
JORDI Bertomeu
ROBERT Beltran  Tivenys
PACO Casas

President: Paco Gilabert
Entrenador: Miquel Cotaina.

Darrer partit pretemporada: Torneig Vila Ampolla.  
Ampolla-Amposta B, 1-1 i Ampolla-Ametlla 1-0. Ametlla-
Amposta B, 2-0
Proper: Avui divendres contra Remolins-Bítem B.

CF L’AMPOLLA
JUGADORS PROCEDÈNCIA

Francisco Ruiz ‘RODRI’ 
Javi Reverter Juvenil

Josep Forcadell ‘TRINQUET’ 
PAU Castro                              
Pau MORRALLA
GENIS Valls
Francisco José Reverté ‘SISCO’
JAN Estellé
César HERRERO
MARC Bel

PAOLO Medina
SAUL Lopez
IVAN ROMEU
David BLANCO Juvenil
Mohamadou Adou Gore Dialllo Vila-seca

ALBERTO Cuenca 
OSCAR Garcia
TONI Ortiz
SANTI Sancho
ADRIA Valsell Juvenil

President: PACO Reverter
Entrenador: Victor Esteller ‘TXIQUI’ i Josep Maria Forés

Delegat: Miquel Reverté

CD ALCANAR
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Va superar a l’australià
Carsten Ball per 6-4, 6-3 i
6-1, un fet que li permet,
per primer cop en la seua
carrera, arribar a aquesta
eliminatòria de l’últim
gran Slam de la tempora-
da.
El rapitenc no va sofrir
tant com a la primera
ronda, quan va superar
dos sets en contra i tres
pilotes de partit davant el
polac Michal Przysiezny, i
va solventar amb facilitat
i per la via ràpida el com-
promís davant el rival
australià. Va fer-ho en 1
hora i 46 minuts.
Montañés va ser molt
superior en tots els
aspectes i va passar,
com hem dit, a la tercera
ronda en la que s’enfron-
tarà al guanyador del par-
tit entre el croata Marin
Cilic i el japonès Nei
Nishikori.
Es un altre pas endavant
en la trajectòria d’aquest
esportista rapitenc que
segueix fent història per
a l’esport de la seua loca-
litat i també per al de les
Terres de l’Ebre. 

Un rapitenc triomfant als Estats Units

El tenista rapitenc,
Albert Montañés, es
va convertir ahir en
el primer jugador
de l’estat espanyol
en accedir a la ter-
cera ronda de l’O-
pen dels Estats
Units. 

TENNIS

Albert Montañés guanya a Carsten Ball i passa a la tercera ronda de l’Open USA

REDACCIÓ

La setmana vinent, al
club esportiu Johnny
Montañes de la Ràpita,
els aficionats al padel tin-
dran una nova cita amb
un Obert que entra dins
del circuit Padeltour.
Un circuit intern en el
que tots els participants
que fins ara ja han dispu-
tat alguna de les proves
efectuades poden insci-
rure’s en aquesta prope-
ra que es celebrarà a la
Ràpita i en la que es pre-
veu que hi puguin compe-
tir unes 40 parelles,
(masculínes i femenines).
En el circuit Padeltour hi
ha fins a 500 euros en
premis en metalic. 

Al novembre hi ha previs-
ta una altra prova i al
desembre arribarà el
Màster i el Premi Tio
Obama.
El nivell de competició i
la gran afició que ha
generat el padel a les
nostres terres fan pre-
veure una intensa activi-
tat la setmana vinent al
centre esportiu
Montañés de la Ràpita.
Una bona forma, el
Padel, de competir i de
passar el temps de lleure
amb companys que,
durant una estona, es
converteixen en rivals.
La setmana vinent serà
la trobada a la Ràpita.

Nova cita a la Ràpita en 
el circuit Padeltour

PADEL
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El CRACK de la setmana
50 ANYS PASSANT GENT D’UN COSTAT A L’ALTRE DEL RIU EBRE

Fermin Llambrich, del Trabucador Garriga de Deltebre

El setmanari Més Ebre
torna, tal com vam dir a
l’acomiadar-nos el pas-
sat mes d'agost per tal
de descansar uns dies i
gaudir de l'estiu.
D'aquesta manera, la
secció El Crack de la
setmana ha considerat
que qui tenia que ocu-
par aquest espai aques-
ta setmana havia de ser
Fermin Llambrich del
Transbordador Garriga
de Deltebre. Llambrich
rebia el reconeixement
al Mèrit Turístic de
mans del municipi
ebrenc a principis d'a-
quest passat mes d'a-
gost pels seus 50 anys
al capdavant del
Transbordador Garriga,

l'últim pas de barca en
funcionament a
Deltebre. 
Fermin Llambrich prové
d'una família dedicada a
la navegació ja que des
de l'any 1849 el seus
besavis tenien ja la con-
cessió de la barcassa
que durant tants anys
ha passat d'una banda a
l'altra de riu. El seu
besavi creuava l'Ebre
amb pontones i feia
creuers turístics a la
desembocadura amb
barques de fusta. En
aquells temps també
s’efectuaven excursions
fins la plataforma del
Far de Buda, on fins i
tot es feia ball. I el seu
avi, Joan Garriga

Castells, va ser el patró
del mític vaporet Anita.
En els primers temps
passaven el riu amb
pontones i més tard,
amb dos barques de
rem feien la barcassa,
que tenia capacitat per
carregar un carro amb
cavalleria i el mateix
client era el que rema-
va. La primera barcassa
gran que van tenir esta-
va formada per dos bar-
ques i, més tard, van
comprar un llaüt per
posar-lo al mig de les
dos barques i reforçar
l'embarcació. Ja en l'è-

poca en què Fermin
Llambrich es va posar
al capdavant de l'em-
presa, la barcassa era
més moderna i consta-
va de dos barcasses
metàl·liques remolca-

des per una altra barca.
L'última de les barcas-
ses i que encara funcio-
na en l'actualitat, cons-

ta de tres flotadors: els
laterals, de 14m d'eslo-
ra per 4 d'ample, el cen-
tral, de 14m d'eslora
per 3 d'ample i un pun-
tal de 1'50m. Els seus
nebots Juan Tomàs i

Martí són els que conti-
nuaran amb la tradició
familiar i amb la posada
en marxa del nou pont,

probablement el servei
de transbordador dei-
xarà de funcionar, però
seguiran fent creuers
fluvials. Llambrich va
rebre el reconeixement,
el passat dissabte, 7
d'agost , en el marc de
les Festes del Turisme
de Deltebre de mans de
l'Alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa, i la regi-
dora de Turisme,
Susana Gómez, on se li
va fer entrega d'una
escultura del Delta, for-
jada de ferro, obra de
l'artista local Juan José
Oriol Iglesias. 

El seu besavi passava l’Ebre amb pontones i
feia creuers turístics a la desembocadura. I el
seu avi va ser el patró del mític vaporet Anita

50 anys de tradició familiar
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L’AMPOLLA
Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n
L’ALDEA
Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Bar Societat Av. Catalunya, 131
DELTEBRE
Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre
Biblioteca
Panaderia Fresquet Av. Goles de L’Ebre209
Mercat Jesus i Maria
Bar Elia Recinte Festiu
Hotel rull  Av. Esportiva, 155
Criscar Plaça 20 de maig, 11
SANTA BÀRBARA
Ajuntament Plaça Cid i Cid, 1
C.A.P. C/ Verge Montserrat, s/n
Centre Cultural C/ Verge Montserrat, 28
ULLDECONA
Ajuntament C/ Major, 49
LA SÉNIA
Ajuntament C/ Tortosa, 1
GODALL
Ajuntament Plaça Mare Teresa Blanch, 8
LA GALERA
Ajuntament C/ Sant Llorenç, 36
ELS MUNTELLS
Ajuntament Pça de la Vila, s/n

SANT JAUME D'ENVEJA
AjuntamentAvda. Catalunya, 22-30

MASDENVERGE
Ajuntament Pça. Esglesia, 11
MAS BARBERANS
Ajuntament C/ Moli,  20
FREGINALS
Ajuntament C/ Major, 11-13
LA RAPITA
Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Mercat Plaça del Mercat
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre
Bar Llúcio
SUPWAY Parc Vila del Far
ALCANAR
Ajuntament C/ Generalitat, 10
Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei
Esplai de Juvilats C/ Ramon y Cajal / Av.Catalunya
Cafeteria Moreno Plaça Major
AMPOSTA
Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Hotel Montsià  Av.  La Ràpita, 8
Petit café  C/ Ronda, 1
Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara
Bar Estalvio   C/ Montéis, s/n
Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer
Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14
C.A.P. Av. Catalunya
Profoto Av. La Ràpita
Cafeteria La Tratoria Av. La Ràpita
Cosell Comarcal Montsià Av. La Ràpita
Forn Cafeteria Cavalles Av. La Ràpita
Mossos d’esquadra Av. La Ràpita
Biblioteca Plaça del Castell
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58

ROQUETES
Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4

TORTOSA
Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
U.R.V. C/ Betania, 5
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Mossos d’Esquadra
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Celler de L’Ebre C/Barcelona, 87
EMD de Jesús Plaça Pati de la Immaculada, 1
Mercat jesús 
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
Cambra comerç C/ Cervantes, 7
Lizarran C/ Teodor González, 26
Germans Marín Ferreries  Plaça Joaquim Bau, 4
Estudiantil Bar Plaça Joaquim Bau, 1
Bar Trifassic Plaça Joaquim Bau, 3
Jijonenca  Av. de l'estadi, 1
Paco's bar

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree
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Pastís de Carbassó, feta i ricotta, formatges i verdures per iniciar una temporada més, 
carregada de moltes i molt bones receptes

Ingredients,
1 massa brisa
1 carbassó mitjà
200 g de formatge feta
200 g de ricotta
2 ous
branques de menta fres-

ca
1 culleradeta de comí
2 cullerades d’oli d’oliva
sal i pebre

El dia abans, si pot ser,
elaborar la massa brisa. Si
teniu barnilles elèctriques la
massa brisa es fa en un mo-
ment; en un bol posarem la
farina amb els daus petits
de mantega freds, amb la
pala barrejarem bé fins
que la farina quedi com si

fos sorra. Afegim el rovell,
l’aigua i la sal i continuarem
barrejant amb la pala fins
que quedi una massa ho-
mogènia. Farem una bola,
la taparem amb film i la dei-
xarem reposar a la nevera
fins al moment d’utilitzar. Si
feu la massa brisa a mà,
hem de fer un volcà amb la
farina i posar-hi al mig la
mantega. Tallar a daus pe-
tits la mantega amb una
espàtula de pastisser, ba-
rrejar-la bé sorrejant. Fer
novament un volcà. Al mig
disposar-hi el rovell, l’aigua,
el sucre i la sal (barrejar-los
prèviament, en un bol) pas-
tar-ho el mínim possible,
però ha de quedar una mas-
sa homogènia. Fer una bo-
la, tapada amb paper film i
deixar-la reposar a la neve-
ra. Estirarem la massa bri-
sa damunt d’un marbre en-

farinat, amb un corró i la
disposarem damunt del
motlle (millor que sigui des-
muntable). Punxarem la
massa amb una forquilla i la
reservem a la nevera. Ren-
tar els carbassons i fer-ne
rodanxes fines, fregir-les en
una paella amb les dues cu-
llerades d’oli. Salpebrar-les
i posar-hi també els grans
de comí. 
Rentar, secar i tallar ben fi-
na la menta. En un bol gran
batre els ous salpebrats
amb la ricotta, la feta talla-
deta a daus petits i la men-
ta, ha de quedar ben mes-
clat si ho podeu barrejar
amb unes barnilles elèctri-
ques, millor. Abocar aques-
ta mescla dins del motlle
amb la pasta brisa. Al da-
munt depositar-hi el carbas-
só fregidet. Enfornar-
ho a 180 graus (el forn ha
d’estar ben calent, o sigui
que l’haurem d’encendre
una estona abans) durant
uns 40-45 minuts, aneu ob-
servant el pastís i quan si-
gui cuit, ja el podeu treure.
Aquest pastís es pot menjar
tant fred com calent, vosal-
tres mateixos.

«Primentons i Tomates». Avui: Pastís de carbassó

La composició del
carbassó, fonamen-
talment, és aigua,
per això està indicat
per a qui ha de fer
dietes lleugeres. Ric
en fibres, proteïnes i
vitamines C i B.

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.
LA CUINA VERMELLA

Primentons i

Tomates, s’emet  

per CANAL TE, 15 h i

a les 20 h.

A CANAL TE
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Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels Av. Goles de l'Ebre, 217 (Deltebre) 977480032

Curto Balaguer, Francesc Marcel Miralles, 6 (L’Ampolla) 977460152

Borges Ayats, Joan Pau Casals, 54 (L'Ametlla de Mar) 977493252/608935576

Sauras Pons, Rosa Passeig Jaume I, 8  (Tortosa) 977443304  

Pilar Delgado , Jordi Delgado    Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459

Albella Beltran, Mª. del Carme Av. Santa Bàrbara, 18-20 (Amposta) 977702613

Borrut Valles, Josep M      Constància, 6 (St. Carles de la Ràpita)  977740160

Aguiló Ruiz, Neus          Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs          Sant Llorenç, 47 (La Galera)  977718419

(Nota: Per a guàrdies nocturnes de les farmàcies de Masdenverge i Santa Bàrbara, entre
setmana, cap de setmana i dies festius, dirigir-se a Amposta). Aquest llistat correspon a la
data d’edició del diari, per a conèixer les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot
consultar a través de la web http://www.coft.org/.

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

29º 21°NUVOLOSITAT
VARIABLE

NUVOLOSITAT
VARIABLE

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
de matinada la nuvolositat minvarà fins a quedar entre poc i mig ennuvolat
durant el matí, tot i que al litoral i Prelitoral i al vessant nord del Pirineu es
mantindrà el cel entre mig i molt ennuvolat per la presència de núvols bai-
xos. A partir de migdia, creixeran algunes nuvolades al Pirineu, Prepirineu,
interior del quadrant nord-est i prelitoral, mentre que a la resta del país el
cel es mantindrà serè o poc ennuvolat. 

Precipitacions: 
de matinada no es descarta algun ruixat dispers al litoral i Prelitoral sud i de
nou a partir de la tarda no es descarta algun ruixat dispers a l'interior del
quadrant nord-est. Les precipitacions d'intensitat feble, localment moderada
i acumularan quantitats entre minses i poc abundants (fins a 20 mm en 24
hores). Localment podran anar acompanyades de tempesta. 

Temperatures: 
les mínimes baixaran lleugerament al terç nord, mentre que a la resta no
experimentaran grans canvis. Oscil·laran entre els 8 ºC i els 13 ºC al Pirineu,
entre els 14 ºC i els 19 ºC al Prepirineu, Depressió Central i al litoral i
Prelitoral nord i entre els 18 ºC i els 23 ºC a la resta. Per la seva banda, les
màximes pujaran entre lleugerament i moderadament i es mouran entre els
25 ºC i els 30 ºC al litoral i Pirineu i entre els 27 ºC i els 32 ºC a la resta. 

Visibilitat: 
bona en general, tot i que fins a primera hora del matí serà entre regular i
puntualment dolenta a l'interior per la formació de boirines i alguna boira. 

Vent: 
fins a primera hora del matí, bufarà de component nord i oest fluix. La resta
de la jornada, s'imposarà el component sud fluix amb cops moderats, amb
estones de vent fluix i variable a l'interior, i a última hora del dia tornarà a
quedar fluix i de direcció variable. 

Estat del mar: 

Costa Brava:
fins a primera hora del matí, bufarà de component nord fluix, moment a par-
tir del qual anirà girant a est durant el matí i a sud durant la tarda. En tots
els casos serà fluix, amb algun cop moderat durant la tarda. A la nit quedarà
fluix i de direcció variable, amb predomini del component oest i nord.
Marejol. 

Costa Central:
fins a primera hora del matí, bufarà de component nord fluix. La resta de la
jornada, s'imposarà el component sud fluix amb cops moderats, sobretot de
migjorn, i a última hora del dia quedarà fluix i de direcció variable, amb pre-
domini del component oest. 
Marejol. 

Costa Daurada:
fins a primera hora del matí, bufarà de component nord i oest fluix. A partir
d'aleshores, s'imposarà el component sud fluix amb cops moderats, sobre-
tot de migjorn al nord del cap de Salou i entre migjorn i xaloc al sud. A últi-
ma hora del dia quedarà fluix i de direcció variable. 
Marejol.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El planeta  Neptú  despertarà  la vostra imagi-
nació, i us brindarà  beneficis  econòmics, a
alguns  serà per mitja  de bones  idees , i als
altres  gràcies  a la creativitat . 

Taure
20/4 al 19/5

Venus , el planeta  que fins  ara transitava  pel
vostre  signe , i que tant  us beneficiava , avui
se'n  va cap al signe  següent , no és  que us  vin-
guin  mals temps , però  ja no  serà  el que era. 

Bessons
20/5 al 21/6

Venus entra  avui en el vostre  signe  i s'hi
estarà  fins al 8  de maig , durant  aquest
període us milloraran  les coses  en general
, però sobretot en l'àmbit de les relacions. 

Cranc
22/6 al 21/7

Avui  voldreu  gaudir  de la vostra  inde-
pendència i voldreu  fer les coses a la vostra
manera , però  us trobareu  que la gent  o les
circumstàncies us ho impediran .  

Lleó
22/7 al 22/8

Per  culpa  de la lluna  que transita  per Aquari,
el vostre  signe  oposat , estareu  una mica
deprimits  i negatius , i amb  les emocions  a
flor de pell  i l'estat  d'ànim  canviant.

Verge
23/8 al 21/9

Avui , gràcies  a la vostra  intel·ligència, tindreu
bones  idees  per millorar la vostra economia.
Parla  sense embuts  i amb  franquesa  farà
també  obrir  les portes  a una millora.  

Balança
22/9 al 22/10

Us  sentireu  atrets  pels  misteris  de la vida  i
explorareu  el vostre interior  i els dels altres .
Gaudireu  d'harmonia  a la  vostra  llar i amb la
vostra  família . Aprofiteu  per millorar  la relació.

Escorpí
22/10 al 21/11

Estareu  filosòfics  i intentareu  trobar  un sentit  a
la vostra vida , al món i a l'existència humana.
Professionalment  hi haurà  alguna millora , provi-
nent  d'una  amistat. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Entre amics  i parella  hi haurà  un nexe en comú
que us  proporcionarà  satisfaccions , seguretat
i protecció . Una amistat  passarà  a ser quel-
com  més.

Capricorn
21/12 al 19/01

Avui  us tancareu  en la vostra  closca  i us
autoaïllareu . Les  circumstàncies també  us
poden  portar  a llocs  solitaris  i apartats ,
o a residències i llocs tancats .

Aquari
20/1 al 18/2

La lluna  està transitant  pel vostre  signe , per això
estareu  molt emocionals  i amb  l'estat  d'ànim
canviant . Els vostres desitjos i necessitats es veu-
ran  bloquejats.   

Peixos
19/2 al 20/3

Com  que  sou personetes  molt compassives  i
empàtiques, amb  Mart  transitant  pel vostre  no
només  sereu  capaços  de fer-vos  valer , sinó
que també  lluitareu  pels altres.

Televisió
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Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equi-
pament de sèrie +
extres (calefacció,
aigua calenta, potes
reforçades, estabilitza-
dor ALKO, claraboia
panoràmica HEKI II,
tapallança Knaus,
toldo viatge Inaca
Ibiza, roda de recanvi i
gat, antena TV, etc.
Preu 12.900€

654 375 373

IMMOBILIARIA�

         

Bar con piscina en
venta, todo nuevo a
estrenar. Roquetes,
Tortosa, interesados
696143058

Pisos con piscina en venta
nuevos a estrenar con o
sin muebles, sin entrada
desde 500 Û/mes -
Roquetes, Tortosa
,696143058

Finca con casa reformada
de 100 m2 más 1000 m2
de terreno, manantial
1000 litros/h., garage 2
coches, piscina con depura-
dora, barbacoa, huerta y
frutales. Centro ciudad -
Tortosa - interesados
696143058

TREBALL�

    

DIVERSOS�

  

MOTOR�

  

 

 

L'AMPOLLA.. Zona Club
NàuticPis d'obra nova amb 3
habit, 2 banys, terrassa,
Aire acond., calefacc, ascen-
sor i vistes al maR. Preu:
210.000Û; Ref.: 40005

TORTOSA. Zona Ferreries
Àtic en venta amb 3 habit,
bany, aseo, calefacc.
Terrassa, assolejat i bones
vistes Preu 139.000Û;
Ref.: 10167

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona refugi reformat
al Montsià ( Zona PEIN ).
Excel·lents vistes al mar.

Superfície finca:
24.293m2. Superfície
refugi: 65 m2. Preu:

62.000 Û. Inf. i venda.
696249525

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona habitatge plurifa-

miliar per estrenar amb
dos dormitoris, terrassa de
50 m2, parking. Totalment

moblat i equipat. Preu:
106.000 E 

 

  

977 72 06 91

Tel. 977 445 527

 

   

EN LLOGUER
BUNGALOW 

A ESPLANETES

MOBLAT. 2 HAB., 1 BANY.
Molt prop del centre de

Tortosa
Piscina i jardí comunitaris.

550 Euros/mes

EN VENDA
NAUS PER ESTRENAR

Des de 450 m2 
fins a 8.000 m2

Al Polígon BAIX EBRE
Acabats de qualitat

Des de 480 €/m2 + IVA

 

    

977 44 38 79

Sant Jaume d'Enveja. Carrer
Major. En venda o lloguer. Casa
a reformar en el centre de la

població davant de la plaça de
l'Església. Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 

Deltebre. Casa de 2 plantes
reformada, 3 habitacions,
menjador d'estil rústic amb
xemeneia, cuina office,
bany, àmplia terrassa i
magatzem.  Zona La Cava.
145.000Û. 

 

 

      

977 74 33 99

 

  

Tortosa-centre.
PIS-APARTAMENT
de 2 hab., cuina-
menjador i bany.

Mobles de
disseny.En molt
bon estat. Preu:

104.000 €Û

Tortosa.Parcel.la de
3.200 m2 de jardi i terra
d'hort. XALET de 80 m2,

cuina, menjador amb
xemeneia, 3 hab i bany.
Piscina en depuradora, 

barbacoa.
Llum, aigua i telèfon.

Bones vistes, a 2 Km del
centre. Preu: 150.000€

977 44 54 97

RIERES
IMMOBILIÀRIA

Casa tipus dúplex a
Roquetes de 160 m2 , 5
habitacions , 2 banys amb
hidromassatge , cuina , men-
jador sala d'estar . Terrassa .

190.000 euros. 
Ref. CFD20928 
tel 977 720 799

Àtic a Sant Rafael del Riu
de 156 m2 , 2 habitacions
, 1 bany , cuina menjador.
Amplia terrassa. Tot equi-
pat .Pràcticament nou.
Vistes. 180.000 euros .

Ref. CFD20940. 
tel. 977 720 799 

catalunyafincas@telefonica.net
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977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Vols 
anunciar-te?

Aquest 
és el teu

espai 
privilegiat

de

PUBLICITAT

610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.
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Avui m'he decidit a tractar
el tema dels rovellons arran
de les previsions del Centre
Tecnològic Forestal de
Catalunya (CTFC), que apun-
ten a que les tempestes de
final de juliol i principis d'a-
gost han fet avançar la cam-
panya. Una campanya que
promet ser de les millors
dels darrers quinze anys. 
Partint de la premissa:
comença la campanya de
rovellons. Em decideixo a
fer una anàlisi sociològic
dels milers de persones que
es faran al monte com
autèntics maquis. Els perfils
seran del més variat i inte-
ressant. Ens trobarem els
del cabasset (pel tema de
les espores) i el ganivet; els
que han decidit incloure les
noves tecnologies en
aquesta tradició tan ances-

tral, comprant-se un GPS;
els que no saben el que és
un rovelló i que creuen que

neixen amb la picada ja feta
i per últim, aquells que van a
“fer” rovellons i acaben aga-
fant espigol per fer “sopics”
o rams per a l'entradeta de
casa, vaja que s'obliden per
complet del perquè havien
pujat a la muntanya. El
“modus operandi” d'a-
quests individus pot variar
d'un a un altre perfil, tot i
que no té perquè passar.
D'aquesta forma, ens en
trobarem que van sols i
altres que van en grup
(mínim dues persones, ja
que anar a fer rovellons pot
resultar del més estimulant
quan s'està en parella).
Tots, per norma general
buscaran aquí i allà per tro-
bar les apreciades peces,
uns amb més sort i coneixe-
ment de l'assumpte que
altres. Però ana-
litzem els diferents perfils
de boletaires amb més pro-
funditat. Per exemple, els
individus que normalment
van sols i sense GPS, conei-
xedors de la muntanya que
saben exactament on estan
les rovelloneres, que guar-
den el recorregut gelosa-
ment per a que ningú més
que ells les troben.
D'aquests cada cop en que-

den menys i donen molta
ràbia, quan els veus sortir
d'entre els matolls amb el

“basquet” ple de gom a
gom, i a sobre a tu que
n'has trobat dos, va i et sol-
ten, amb tota la bona fe del
món - Ui! Ja has vist que el
que portes és verinós?
Moment en que la ira et pot,
i contestes: -No, no ho he
vist, i que si me'l vull menjar
igual! Seguim amb l'anàlisi,
n'hi ha d'altres que ja no són
tant coneixedors del tema,
però igual de responsables
amb el medi ambient que
els del cabasset. Aquests
durant la seva incansable
busca aniran deixant pel
camí tot el que trobin, sigui
bo per a menjar o verinós,
ja que no coneixen més que
el típic, típic rovelló i la casa

de David el gnom, que per
suposat a aquestes alçades
ja saben que són molt veri-
nosos. Un detall a tenir en
compte dels individus que
conformen aquest perfil és
que molts utilitzen bossa
del super (el tema de les
espores ni se'ls hi passa pel
cap, solen ser individus
amb un alt nivell d'estres
durant la setmana). Però,
aquest estudi quedaria
incomplet si no tracto els
perfils més coneguts com a
destructors i  fumetes. Així,
els primers fan referència a
individus i famílies amb una
essència destructora i total-
ment desconeixedors del
que a rovellons es refereix,

que es dedicaran a fer
forats al terra, malmetent la
zona i tornant a casa amb

molt mala llet, sinó es per-
den pel camí. 
I els fumetes, que no són
altres, que aquells que
estan al corrent de l'existèn-
cia de bolets al·lucinògens, i

que en l'actual marc de
crisi, els surt més econòmic
buscar-los a les muntanyes
del voltant que agafar un vol
a Amsterdam. 
Fins aquí els perfils boletai-
res. 
Ara només em queda recor-
dar-vos dos detalls relacio-
nats amb l'assumpte. D'una
banda, no oblideu que en
l'actualitat les imprudències
es paguen cares, i no és
una frase feta, de caire sen-
sacionalista, sinó que literal-
ment, si t'endinses en els
frondosos boscos sense
conèixer on vas i et perds,
sense pensar ja, en que et
pugues trencar una cama,
el rescat el pagaràs de la
teva butxaca. I per últim,
sobretot, i amb això si que
voldria que aquesta Contra
ajudés, sigueu conscients
que sempre t'acabes tro-
bant algun conegut, així que
per Déu, elegiu l'indumentà-
ria apropiada, i no aprofiteu
per posar-vos aquella roba
que volíeu baixar al conteni-
dor, però que encara no ha
hagut temps per fer-ho.

Perquè una cosa us diré, sé
vos perdonarà que no tro-
beu rovellons, però mai, i
quan dic mai és mai, se vos
perdonarà que sigueu “hor-
teres”! 

Rovellons al·lucinògens, uau!

Tot torna, tot s’acaba, en
definitiva que aquí estic
de nou tocant algun te-
ma de temporada, com
el que avui m’ocupa: els
rovellons, però més que
els rovellons els que van
a “fer” rovellons.

La veritat és que sembla que la temporada de rovellons ens narcotitza a la societat en general

DIANA MAR

Una mà plena de rovellons.
Cedida

Saber que enguany serà la millor
temporada en quinze anys, pot

provocar ansietat entre la població i
perjudicar seriosament 

els nostres boscos

Parlant més , vull recordar l’important
tasca que l’associació micològica de les
TE  «Bitxac» està desenvolupant en el

camp de la micologia al nostre
territori

QUE BONIC I SA ÉS ANAR A FER ROVELLONS AMB DOS DITS DE FRONT!

               


